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Kasserede planter får nyt liv i Plantesanatoriet ved Sigrids Stue
Foto Elsebeth Frederiksen.

Det er ved at være træls med den corona.
Skræppebladets 50-års jubilæum har nu to gange måttet udsættes, men det er jo kun i den lettere ende af irritationsmomenter
– for vi kan fejre bladet helt frem til marts 2021.
Mere træls er epidemiens påvirkning af beboerdemokratiets
muligheder for at virke. Allerede i foråret blev beboermøderne
aflyst i de afdelinger, der holder to møder om året. Og COVID19 ramte også forårets repræsentantskabsmøde, som blev
udskudt. Og sørme om det ikke gentog sig med en aflysning
af repræsentantskabsmødet, der var indkaldt til onsdag den 19.
august. Med få dages varsel blev det igen udskudt, fordi Gellerup på det tidspunkt nærmest fremstod som coronaens ground
zero i Danmark.
Og her i september har COVID-19-reglerne igen haft betydning
for afviklingen af en lang række beboermøder. I flere afdelinger, især de gamle Brabrand-afdelinger, er møderne blevet
aflyst og udskudt. Mens de resterende afdelinger forventes at
være i stand til at gennemføre møderne, dog ekstraordinært
med krav om tilmelding og et nyt tilbud om at kunne stemme
med fuldmagtserklæringer.
Midt i alle disse aflysninger og udskydelser er boligforeningen
og dens beboere involveret i et historisk kæmpe byforandringsprojekt, hvor 408 familier i Gellerupparken på andet år holdes
som gidsler med truslen om, at de bliver tvangsflyttet ud af
deres hjem.
Med corona er der udsigt til, at beboerne kommer til at vente
endnu længere på en afgørelse. Den må forventes at trække ud,
fordi afdelingsmøderne slet ikke kan holdes.
Der er mange interesser på spil – og borgmesteren har en plan,
som han ønsker gennemført. Hidtil har forhandlingsviljen
ikke være ret synlig. Men udviklingsplanen, der nærmest blev
dikteret af Aarhus Kommune, skal nu godkendes som en ny
helhedsplan i det beboerdemokratiske system. Og det starter
med en afstemning på et beboermøde.
Med det nu udskudte ordinære beboermøde i Gellerupparken
kan det virkelig komme til at knibe med at nå at træffe en beslutning i år. For hvis det skal være en afstemning, hvor beboerdemokratiet bliver taget alvorligt, så skal det ske på et oplyst
grundlag – og ikke bare være noget, som presses igennem.
Herfra skal lyde en opfordring til at slå koldt vand i blodet –
dæmp farten på gennemførelsen af den uhyggelige ghettoplan.
Sørg i stedet for, at beboerne er med i processen på en ordentlig
måde, og vis respekt for, at det tager tid at få orienteret og
diskuteret et så omfattende et projekt, så alle kan følge med og
træffe den rigtig beslutning.

Corona-enhed testede omkring 4500 i Gellerup
I starten var der kæmpe køer for at komme til ved teststationen ved E&P Huset
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

I starten af august kom det frem, at antallet af smittede
var steget i Århus. Derfor blev der torsdag den 6. august
opsat en teststation ved E&P Huset i Gellerup. Allerede før klokken 9 var der kø, og den fortsatte dagen ud.
Teststationen skulle have lukket klokken 15.30, men på
grund af den kæmpe kø blev det besluttet at forlænge til
klokken 16.30.
Da det var sådan en stor succes, blev testenheden udvidet, så det kunne gå lidt hurtigere. Det hjalp også på
køerne, og en uge senere var der næsten ingen kø. Folk
kom fra hele byen for at blive testet. Der var børn, der
skulle på efterskole, andre, der ikke ville tage helt til
Vejlby-Risskov Hallen, eller folk der arbejdede i området
og derfor syntes, det var nemmest at blive testet der.

Simon og Maher var frivillige hjælpere ved E&P Huset.

Frivillige har stået med gule veste og hjulpet folk med at
finde vej og deres plads i køen. Bydelsmødrene og baba
var også til stede for at hjælpe. De har også været på
kursus i samarbejde med Folkesundhed Århus for bedre
at kunne informere om corona på deres modermål.

Nora Ali blev testet efter en ventetid på tre en halv time.
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Bydelsmødrene hjælper med oplysninger om corona.
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Haveplanter holdt store flyttedag
Buske og blomster fra gårdhave på Udsigten endte i tre Grønært-haver i Gellerup
Tekst og fotos Helle Hansen

Beboerne i rækkehusene på Udsigten i Hans Brogesparken skal genhuses i op til et halvt år, i forbindelse med
at deres huse skal gennemgå en omfattende renovering.
I stedet for at installere familierne i pavilloner er det
blevet muligt at tilbyde genhusning i de store lejligheder
på Gudrunsvej i Gellerupparken, hvor flere i dag står
tomme.
I forbindelse med genhusningstilbuddet har Brabrand
Boligforening taget kontakt til Ester Engrob, der sidste
år flyttede til Gellerupparken i forbindelse med et tvprogram, hvor Danmarks Radio flyttede fire ”danske
familier” til Gellerup, hvor de skulle bo et halvt år.

Guide og informator

Ester Engrob, der er folkepensionist, blev så glad for
området, at hun solgte sit hus hjemme i Skjern og flyttede
ind i en nyrenoveret lejlighed på Gudrunsvej. Ester sagde

ja til at snakke med beboerne fra Hans Brogesparken, som
måtte have spørgsmål til, hvordan det er at leve i Gellerupparken. Ester Engrob deltog i et informationsmøde for
beboerne, hvor hun bagefter viste rundt i Gellerupparken.

En have til overs

Jette Hyttel, der bor i tredje husrække på Udsigten, er i
fuld gang med at pakke, så hun kan være klar, når renoveringen sidst i september når til hendes hus. Til den tid
skal huset være helt tomt. Og det gælder også husets hyggelige gårdhave, som vil blive gravet helt igennem, når
håndværkerne og deres maskiner når frem.
Jette Hyttel har boet på Udsigten i 23 år, og hendes have
er fyldt med bær- og blomsterbuske, jordbær, krydderurter og andre gode ting, som der er udsigt til, går til, når
først graveriet begynder til efteråret.

Jette Hyttel (t.h.) byder Ester Engrob på et glas hjemmelavet koldt ribssaft efter gravearbejdet.
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Livet i Gellerup

Men så kom Jette Hyttel i tanke om, at Ester havde fortalt
om sin nyttehave mellem blokkene i Gellerup, da Jette
Hyttel tidligere på sommeren var på besøg for at høre om
livet i Gellerup.
”Min snak med Ester fjernede mine bekymringer om at
skulle bo i blokkene. Og nu, hvor jeg kender Ester, så
ringede jeg for at høre, om hun måske ville aftage nogle af
mine planter og buske,” fortæller Jette Hyttel.

To vognlæs

Ester Engrob takkede ja til tilbuddet og dukkede en
søndag eftermiddag op med et par hjælpere, som på et
par timer fik endevendt Jette Hyttels fine have og gravet
både stikkelsbær-, blåbær- og ribsbuske op sammen med
hortensiaer, blomster, jordbær, purløg og masser af andre
gode sager.
Hele to vognlæs fyldt med blomster og grønt blev transporteret fra Udsigten til Gudrunsvej, hvor de mange
grønne planter blev fordelt rundt mellem flere af Grønærthavernes lejere, som gladeligt tog imod.
Så når Jette Hyttel om kort tid flytter ind i blokken på
Gudrunsvej, så kan hun gå ud på sin altan og kigge ned
i Grønærthaverne og se, om hendes planter har kunne
klare flytningen.

I Gellerup er Grønærtens havelejere glade for de mange
planter, som Jette Hyttel snart kan kigge ned på fra sin altan i
genhusningslejligheden på Gudrunsvej.

Der var masser af sorte spande klar til at flytte planter i.

Mange poser blev fyldt med bærbuske og blomster.

Planternes nye hjem.
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Sigrids Stue har fundet sin rette plads i Gellerup
Kunstplatformen er blevet en lille oase i byggerodet
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Før var der lidt trist på hjørnet ved Nordgårdskolen og
stien ned til City Vest. Det er der lavet om på nu. Kunstplatformen Sigrids Stue er nemlig flyttet derned efter at
have stået tæt på Gellerupbadet i en længere periode.
Men her skal der nu bygges sports- og kulturcampus og
derfor flyttede Sigrids Stue.
Det er blevet til et hyggeligt lille hjørne, hvor forbipasserende kan kigge ind og få en kop te og en snak. Alle er
velkomne til at sætte sig på terrassen og nyde solen. Her
arbejder kunstnere med deres projekter, ofte i samarbejde
med bydelens børn og beboere. Tirsdag den 1. september
var der indvielse af et værk ved navn ” Sten Sti Dige” af
kunstneren Camilla Nørgaard.
Hun har i foråret sammen med lokalområdets børn og
voksne arbejdet på digeprojektet, mens beboere med
deres indkøbsposer i hånden har givet arbejdet hyggelige
kommentarer med på vejen ude fra stien.
”Jeg ville lave et dige, der modsvarer det betonbyggeri,
man ellers ser her i området. Det er bygget af sten, vi har
fundet rundt omkring, der er kun brugt jord til at lægge
ind imellem dem,” fortalte hun ved præsentationen.
Der er blevet hentet sten og genbrugt byggemateriale fra
området og produceret kunstige sten af beton i forskellige
farver og former.
Efter stierne og diget var færdige, så blev der plantet
krydderurter, og mynten blev brugt til te, som blev serveret for gæsterne. Alle er for øvrigt velkomne til at tage lidt
mynte med hjem.

Projektleder Grete Aagaard byder velkommen.
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En del kiggede forbi udstillingen og fik også smagt myntete..

Plantesanatorium

Udover det nye digeprojekt fortalte Lars Henningsen
også om et lille bed for kasserede planter og træer, som
har fået navnet Plantesanatoriet.
Han har blandt andet reddet træer, der stod overfor Gellerupbadet, fra Northside-festivalen og andre planter, der
ellers skulle være smidt ud. Nu har de fået nyt liv ved
Sigrids Stue.

Sigrids Stue ligger nu perfekt i forhold til stien, og det får sikkert flere
mennesker til at kigge forbi.

Forslag om ny helhedsplan for Gellerup er nu på vej
Workshop om helhedsplan afholdt i august
Af Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Det konkrete politiske arbejde med at udarbejde en ny
helhedsplan for Gellerup er nu sat i gang. Selvom smittetrykket i august steg en del i Århus - og også fik konsekvenser for beboerdemokratiet - lykkedes det alligevel
at gennemføre en workshop d. 17. august. Her deltog
borgmesteren og repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen,
foreningsbestyrelsen samt kommunens og boligforeningens administrationer. Det foregik i boligforeningens
kantine under overholdelse af de gældende coronaregler!

Fart på arbejdet

På workshoppen fik vi fastlagt de temaer, der skal indgå
i en aftale om helhedsplanen, som skal behandles på et
beboermøde. Efter planen skal det ske i år, men det kan vi
dog ikke garantere. Af hensyn til de beboere, der vil blive
berørt af kommende nedrivninger - og også på grund af
betydelige huslejetab som følge af nedrivningsplanerne sætter vi fart på arbejdet. Beboerne skal have besked så
hurtigt som muligt.

hvis de foretrækker det. Det forudsætter dog naturligvis,
at der på det tidspunkt rent faktisk er en ledig lejlighed
– men som nævnt er der mange tomme lejligheder. Som
en del af den kommende aftale får boligforeningen ret til
at opføre 300 nye almene boliger ud over dem, vi ellers
bygger.

Møder blev ramt af smittetrykket

På grund af det stigende smittetryk i Århus i august
måtte vi udskyde repræsentantskabsmødet, der skulle
have været holdt d. 19. august. Det udskydes, så længe
myndighederne stadig finder det nødvendigt med særlige lokale regler i Århus.
Som man nok har bemærket, har det tilsvarende været
nødvendigt at udskyde beboermøder, der skulle holdes i
september, dog ikke alle. Håbet er selvfølgelig, at vi snart
får et stabilt lavt smittetryk, så beboerdemokratiet igen
kan komme op i fulde omdrejninger.

Vi ønsker, at beboere, der skal flytte på grund af nedrivning, får mulighed for at vælge en lejlighed i Gellerup,
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Nyt telefonnummer til Skræppebladets redaktionssekretær.
Redaktionssekretær Elsebeth Frederiksen har fået nyt telefonnummer.
Telefonnummeret er nu 42 95 63 18.
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Foreningsbestyrelsens status på et meget anderledes år
Coronakrisen har i år foreløbig aflyst to repræsentantskabsmøder, så foreningsbestyrelsens beretning
på efterårets beboermøder er blot en orientering
Af Elsebeth Frederiksen

I et normalt år aflægger foreningsbestyrelsen både en
skriftlig beretning og en mundtlig beretning i forbindelse
med forårets repræsentantskabsmøde. Og efterfølgende
bliver de to beretninger normalt godkendt af repræsentantskabets medlemmer.
Men i år er alting anderledes. Og fordi repræsentantskabsmødet to gange er blevet udskudt, er det ikke en
godkendt beretning, foreningsbestyrelsens medlemmer
aflægger på de afdelingsmøder, der bliver holdt i september. Derimod bliver der givet en meget kort gennemgang
af de vigtigste begivenheder i løbet af året, og så henvises
der ellers til boligforeningens hjemmeside, hvor det er
muligt at finde referater fra foreningsbestyrelsens møder.

Coronanedlukning

Coronakrisen har betydet, at boligforeningen i en periode
har måttet sætte både beboerdemokrati og beboerservice
i lejemålene på vågeblus. Forårets beboermøder i de afdelinger, der holder det, og repræsentantskabsmødet blev
aflyst. Og foreningsbestyrelsen har efter smittens opblussen i august besluttet at udskyde 11 af september måneds
afdelingsmøder, og det er stadig usikkert, hvornår de
møder kan holdes forsvarligt.

Udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj

Der er siden sidste efterår blevet arbejdet på at omsætte
udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj til en rigtig
helhedsplan. Senest blev der 17. august holdt en workshop med deltagelse af borgmester Jacob Bundsgaard og
Gellerupparkens afdelingsbestyrelse. I afdeling 4 har en
fair behandling af beboerne, som skal genhuses på grund
af nedrivningen, førsteprioritet. Det var planen, at der
skulle stemmes om den nye helhedsplan på et beboermø-

de og i repræsentantskabet senere i år, men på grund af
coronasituationen er det sandsynligt, at den afstemning
bliver forsinket.

Spænding om Skovgårdsparken

Skovgårdsparken kom også på ghettoliste i 2019, og hvis
afdelingen til december er med igen, så risikerer afdelingen at skulle gennemføre nedrivninger. Det er en total
absurd tanke, fordi det er en afdeling med gode nyrenoverede boliger og lange ventelister. Aarhus Kommune
ønsker at gennemføre nedrivninger i Skovgårdsparken,
uanset om afdelingen er på listen eller ej, så der hænger
mørke skyer i horisonten.

Renoveringer i de gamle afdelinger

I Hans Brogesparken er renoveringsarbejderne gået i
gang, både i rækkehuse og i blokkene. Men også her har
coronaen sat sig spor, blandt andet ved renoveringen af
de beboede lejligheder i blokkene, hvor mange håndværkere, der går ud og ind af lejligheder, skaber utryghed.
Derfor er boligforeningen gået i gang med også at tilbyde
midlertidig genhusning til beboerne i blokkene.

Nybyggerier mange steder

I Gellerup er Aarhus Kollegiet nu taget fuldt i brug med
alle 352 ungdomsboliger, der er udlejet her til studiestart.
Og i Valdemarsgade er beboerne flyttet ind. På Aarhus Ø
er Generationernes Hus snart klar til indflytning. I Gellerup og Toveshøj er nye beboerhuse på vej, og i Tranbjerg
er boligforeningen netop gået i gang med at bygge 27 nye
boliger.

Støt borgerforslaget om at afskaffe ghettoloven
Almen Modstand søger lokale aktivister
Tekst Helle Hansen

Har du allerede skrevet under på borgerforslaget ”Ophæv
loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf
de såkaldte ’ghettolister”, men gerne vil hjælpe med at
sprede budskabet? Vi skal op på 50.000 underskrifter
inden den 13.12. så vi har brug for al den hjælp, vi kan få.
Vil du gerne dele flyers ud, arrangere et lokalt event,
afholde concert, lave en video eller noget helt andet?
Så kontakt Almen Modstand-Aarhus på Facebook eller
Elsebeth Frederiksen på mail elsebethf@gmail.com eller
telefon 41 42 87 92.
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Du kan skrive under via QR-kode eller på borgerforslag.
dk. (Borgerforslagets ID er: ID:FT-04982 )

Tanker på Gellerup
Ofte når jeg går rundt i Gellerupparken, dukker tankerne frem: Hvad
er det dog, der sker her? Hvorfor den
forandring til ukendelighed? Hvorfor
nedbryder man en genial arkitektur,
som knap var 50 år, da man begyndte
nedrivningerne? Et ungt og stadig
anvendeligt byggeri modsat noget
af alt det saneringsmodne inde i
Århus.  Jeg flyttede til Gelleruparken
og fik min første lejlighed i sensommeren 1971. Jeg har kendt og oplevet
området som det af alle højt roste
byggeri med et areal på størrelse med
en mindre købstad. Lejlighederne var
udlejede, så snart de stod færdige.
Køen var lang. Men da så regningen
for et overbyggeri, Danmark ikke
havde set magen, skulle betales, gik
det galt, katastrofalt galt.
Aarhus Kommune skred ind overfor
byggeri, den ikke brød sig om, og fra
at være blåstemplet blev Gellerupparken gradvist, men stabilt ghettostemplet.
Det skyldes dog ikke byggeriet og
bygningerne, men dem, som blev
de nye beboere. For danskerne, som
før havde glædet sig over byggeriets
faciliteter, flyttede væk fra ”fallitboet”. Og nye kom til med en anden
kultur og en helt anden tilgang til
området. De nye beboere bredte sig,
og Danmark fik tre bydele i København, Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Århus, som med tiden
opfyldte kravene til definitionen
”ghetto”. Indholdet blev utryghed
og fyldt af kriminalitet.
Jeg oplevede det som en snigende
tåge. Mens jeg boede i Gellerupparken, oplevede jeg tyveri og hærværk
fra mit hobbyrum på Lottesvej, fire
gange indbrud og ildspåsættelser
i mit kælderrum og endelig et indbrud i min lejlighed på Gudrunsvej.
Alt indenfor 10 år.
Det fik mig i 1994 til at flytte ned til
Søvangen, der forekom lige så smuk
som i Gellerupparken. Men uvæsenet er ved at brede sig nu her efter 26
år. Uvæsenet viser sig som en kulturkløft mellem indfødte danskere
og de udenlandske tilflyttere. Det
kommer til udtryk i en sprogbarriere og i det at værdsætte og værne
om miljøet, man er flyttet til. Det
handler også om adfærd, som de

unges hensynsløse kørsel på områdets stier og uvilje til at efterkomme
anvisninger, om at der skal være
plads til os alle. Dette blev der ikke
taget højde for, da politikere og boligforening gjorde Gellerupparkens
indgang ”bred og vid” for dem, der
blev anvist bolig i Århus-området.
Følgerne er nu blevet ”ghettopanik”
hos selvsamme politikere og betyder, at der nu skal laves om på hele
bybilledet med det håb, at det vil
skabe en bedre integration, og at flere
danskere flytter til Gellerup, så beboersammensætningen kan blive mixet.

danskerne, mister en væsentlig del af
deres sjæl ved et sådan brud på deres
nye identitet. Det vil man ikke tage
højde for i byplanlægningen. Derfor
vil de opståede problemer, som
martrer mange etablerede i området,
ALDRIG blive løst. Når jeg går rundt
oppe i Gellerup, går mine tanker på
området med et stort suk: HVORFOR?
Lad dog falde, hvad ej kan stå - og
bevar, hvad ej bør forgå.
Peter Kjellerup, Søvangen.

Ukloge vismænd

For at nå det skal der nedrives oveni
det, som i forvejen er nedrevet.
Forhåbningsfuldt tror man, at det vil
medføre et samdrægtigt miljø. Intelligensen hos de såkaldte ”vismænd” er
ikke imponerende. Således skal fem
gode boligblokke på Dortesvej, Jettesvej og Lottesvej slettes fra Gellerups
overflade. Blokke, hvori jeg trivedes,
da jeg boede på Gudrunsvej. At det
er for at undgå at komme ind under
regeringens ”ghettopolitik”, holder
langtfra.
Tværtimod: De tilflyttere, som har
oplevet disse bygninger ved indgangen til deres nye liv i Danmark blandt
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En kommentar skal aftales med redaktionen, som eventuelt efterfølgende redigerer kommentaren i samarbejde med forfatteren.
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500 ord/3000 tegn.
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Artikelserie: Fokus på iværksætteri i Gellerup

Square One
– en duft af godt håndværk
Af Dorte Burhøi, swung.dk

I Gellerup finder man et helt særligt startupmiljø
for
design,
arkitektur
og
håndværk.
Et af disse steder er iværksætterhuset Square One, hvor
praktiske iværksættere kan få hjælp og sparring til at
sætte handling bag deres idéer og mulighed for at teste
deres produkter af på markedet.
Er man til internationale miljøer, finurlig indretning og
duften af træ, er Square One i Gellerup et besøg værd.
Og er man (næsten) håndværker med en god idé eller
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spirende drøm om egen virksomhed, kan containerbygningen, som udgør Square One, og dens beboere blive
det boost, der giver drømmen vinger.
Da Square One slog dørene op i 2017, var iværksætterhuset det første af en lang række tiltag, der skulle fremme
miljøet for startups og entrepreneurship i Gellerup. Bag
initiativet stod Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune
og entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S.
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Planen var fra begyndelsen, at Square One skulle skabe
gode rammer og samarbejdsmuligheder for såkaldt
praktiske iværksættere, som er iværksættere med håndværksmæssig baggrund eller fra andre praktiske fag.
Huset åbnede med veludstyrede værksteder og kontorpladser, og siden er det blevet udvidet med et fotostudie.

Et behov for praktiske iværksættere

Square One er ét af flere iværksætterinitiativer og kontorfællesskaber, der er skudt op i Gellerup i de seneste
år, og som har skubbet til områdets udvikling. Square
One har imidlertid en meget klar profil. Udover de
fysiske rammer og daglig sparring arbejder daglig leder
af huset, Yvonne Buer, og husets praktikanter og frivillige løbende på at udvikle nye tilbud til netop praktiske
iværksættere. De har bl.a. gratis seminarer, netværksarrangementer og en showcase-event for brugernes projekter på programmet.

Kreativ bevægelsesfrihed

Det er ikke uvæsentligt, at Square One netop
ligger i Gellerup. Yvonne, der er uddannet arkitekt, har tidligere været tilknyttet Institut for X
ved Godsbanen, og selv om stemningen og miljøet ligner, gør postnummeret 8220 en forskel.
”Det er billigere at være her, men først og fremmest har
bydelen en helt særlig pionerånd, der trækker i de rigtige mennesker. Gellerup udvikler sig så meget, og brugerne af Square One vil gerne være med til at bidrage
i den proces. De kan være skeptiske, når de møder op,
men når de først er her og oplever byparken, boulevarden og de nye caféer og restauranter, er de tændt på at
blive hængende,” fortæller Yvonne Buer.
Læs med i næste nummer af Skræppebladet, hvor vi
bringer endnu en artikel i iværksætterserien – et portræt af Kollektivbyen.

En duft af godt håndværk

Square One har allerede udklækket de første succeser. Denne sommer flyttede ’Den syriske Skrædder’, Mohammad Eissa, ”hjemmefra” efter tre år hos
Square One. Hans populære skrædderforretning kører
nu videre fra et 100 m2 stort, lejet lokale i City Vest.
En anden succeshistorie er Osman Arikans, der er
opvokset i Gellerup. Han begyndte sin møbelsnedkervirksomhed ’Savsmuld’ i Square One, men den er i dag
vokset ud af rammerne, så Osman driver nu virksomheden på kommercielle vilkår fra sit eget værksted.

Sjak & Byg er i gang i Square Ones tømmerværksted.

Der dufter dog stadig af træ i Square One. Blandt husets
lejere finder man WoodLab Aarhus, der bygger møbler
og sheltere – og Søren Errbo, som både er møbelsnedker
og bachelor i design og økonomi, og som driver Errbo
Design, der laver snedkermøbler og -køkkener og sparrer
med de øvrige brugere.
Sjak & Byg er et initiativ under Gellerups Boligsociale
Hus og Livsværkstederne, hvor en gruppe lokale unge
løser bygge- og anlægsopgaver i bydelen. Her har de
fundet både et godt sammenhold og en fornuftig levevej
og har fx bygget møbler til Café Europa i kontorbygningen Blixens lidt længere oppe ad vejen.
Sider af hovedforeningen • 11
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Mød Rasmus
– boligforeningens nye boligrådgiver
Den 1. august kunne vi byde velkommen til vores nye boligrådgiver,
26-årige Rasmus Carlos Rasmussen, som kommer fra Skanderborg.

Af Tine Martlev Pallesen, kommunikationschef

Som boligrådgiver er det Rasmus’ fornemmeste opgave
at stå for fremvisningerne i boligafdelingens mange
afdelinger, dog først og fremmest med fokus på boliger
i Brabrand, og give de boliginteresserede en rigtig god
oplevelse.
På lidt længere sigt skal han også indgå som en del af
det administrative set-up i udlejningsafdelingen samt
hjælpe med den store genhusningsopgave, der venter i
Gellerup og Toveshøj i de kommende år, når helhedsplanen skal føres ud i livet.
Rasmus skal desuden i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen stå for kommunikation til kommende
lejere, Åbent Hus-arrangementer og markedsføring af
boliger.

Erfaring fra servicebranchen

Trods sin unge alder har Rasmus allerede gjort sig mange
værdifulde erfaringer fra servicebranchen.
Han er uddannet finansbachelor fra Viby Erhvervsakademi og har under uddannelsen arbejdet flere forskellige
steder med service som fællesnævner. Blandt andet har
han slået sine folder som salgsassistent i Kvickly i Skanderborg og sidenhen som ejendomsmæglerpraktikant.
Senest kommer han fra en stilling som kunderådgiver
hos Alka Forsikring. Derudover har Rasmus løbende efteruddannet sig med kurser indenfor kommunikation,
rådgivning og salg.

Interessen for ejendomme har været der
i mange år

”Min interesse for ejendomme betød, at jeg i mange
år gerne ville uddanne mig til ejendomsmægler. Først
senere fik jeg øjnene op for lejemarkedet og det at
administrere, udleje og forvalte boliger. Et job, der
ligesom ejendomsmæglerjobbet er en god blanding af
kontorarbejde og arbejde ”ude i marken”. Jeg nyder den
fleksibilitet, der er i jobbet, hvor jeg i høj grad får lov
til at præge min egen hverdag og resultater. Den direkte
kundekontakt er meget vigtig for mig – jeg kan godt lide
dialogen med kunderne, altså de boliginteresserede, og
12 • Sider af hovedforeningen

det er vigtigt for mig at kunne give dem nogle gode oplevelser,” fortæller Rasmus om årsagen til, at han søgte
jobbet som boligrådgiver i Brabrand Boligforening.
Udover kundekontakten er det også vigtigt for Rasmus
med et job, der giver gode udviklingsmuligheder – og det
har han efter eget udsagn fundet i jobbet som boligrådgiver:
”Jeg ser en lys fremtid i Brabrand Boligforening, hvor jeg
kan udvikle mig både fagligt og personligt og samtidig
får mulighed for at sætte mit helt eget præg på udlejningsdelen. Det er vigtigt for mig hele tiden at udvikle
mig, og jeg håber derfor også med tiden, at der bliver
lejlighed til at arbejde med andre opgaver sideløbende
med fremvisnings- og udlejningsopgaverne – eksempelvis
indenfor økonomi, som også har fyldt meget under min
uddannelse”, slutter Rasmus Carlos Rasmussen.
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Nu er Aarhus Kollegiet

fuldt udlejet
Af Tine Martlev Pallesen, kommunikationschef i Brabrand Boligforening

I begyndelsen af august flyttede 196 studerende ind i
den nordlige del af Aarhus Kollegiet i Gellerup. Byggeriet
er dermed fuldt udlejet og hele huset taget i brug.

har man løbende kunnet se flere og flere caféborde og
-stole samt krukker med blomster dukke op på de mange
altaner, og der er kommet liv i fælleskøkkenerne.

Anden etape af indflytning på Aarhus Kollegiet
veloverstået

Fakta:
Aarhus Kollegiet ligger på Karen Blixens Boulevard lige
over for det nye kommunale kontorhus Blixens. Det er
opført efter den klassiske kollegietanke om fællesskab
kombineret med, at hver bolig har eget bad, tekøkken
og altan. Indflytningen har været delt i to etaper, hvor
første etape stod indflytningsklar i august 2019. Der bor
352 studerende på Aarhus Kollegiet.

De seneste uger har været travle for de syns- og udlejningsmedarbejdere, der har håndteret indflytningen af
de sidste beboere på Aarhus Kollegiet. Men vi kan nu se
tilbage på en veloverstået indflytning. Det glæder Keld
Laursen, adm. direktør i Brabrand Boligforening.
”Det er utrolig skønt, at så mange unge har valgt kollegieformen som base for deres studietid i Aarhus, og
at de aktivt har tilvalgt den høje grad af fællesskab og
sammenhold, som er så særlig for livet på kollegie”.

Stor interesse trods konkurrence

Det seneste år er der i Aarhus bygget endnu flere ungdomsboliger, og særligt private ungdomsboligbyggerier
er skudt op. Det har givet de studerende flere og mere
varierede boligtilbud. Vi har derfor med spænding fulgt
ventelisten til de resterende ungdomsboliger på Aarhus
Kollegiet og krydset fingre for, at anden etape ville blive
en lige så stor en succes som den første.
”Det er fantastisk, at udlejningen er gået så hurtigt, og
interessen fortsat har været stor. At de studerende har
valgt Gellerup og det nye kollegie til i en tid, hvor der
ikke længere er kritisk mangel på ungdomsboliger, og
hvor der er mange andre spændende og attraktive valgmuligheder, er virkelig positivt,” fortæller Keld Laursen.
Netop kollegiet har fra starten været en vigtig brik i
helhedsplanen for området og visionen om et større og
mangfoldigt ungdomsmiljø. Det er derfor ekstra glædeligt, at det nu er lykkedes. De mange nye studerende
kan mærkes og ses i området, og mange af dem har
aktivt taget områdets tilbud i brug. Særligt medarbejderne i boligforeningens administration har kunnet følge
med i indflytningen og den øgede aktivitet i kollegiets
nordlige del – Karen Blixens Boulevard 8 – som vender
over mod boligforeningens administrationsbygning. Her

Indflytning på kollegiet sommeren 2020.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 2020
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.
Dagsordenerne vil i år afvige fra normalen for nogle afdelinger, idet der ikke har kunnet afholdes forårsmøder pga.
coronakrisen. Situationen er fortsat usikker, så indtil videre er dette en foreløbig indkaldelse med tid og sted.
FORELØBIG DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens regnskab for 2019 til godkendelse (fordi forårets afdelingsmøde blev aflyst pga. corona)
4. Afdelingens budget for 2021 til godkendelse
5. Valg (afd. 4, 5 og 6 fordi forårets afdelingsmøde blev aflyst pga. corona. Afd. 7 og afd. 22 har normalt valg på
efterårets møde):
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion
(i afdelinger med lige numre i 2020)
c. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2020 – dog har afd. 4 valg til FAS hvert år jf. § 8.2.2.)
6. Eventuelle forslag
7. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

Afd. 4		
Tirs. 22. september
Kl. 17		
*Globus 1						
UDSAT
Afd. 5		
Tirs. 15 september
Kl. 18		
*Edwin Rahrs Vej 33, i kantinen				
UDSAT
Afd. 6		
Man. 14. september
Kl. 19		
*afd. selskabslokale					
UDSAT
Afd. 7		
Tirs. 8. september
Kl. 19		
*fælleshuset Hasselhøj
Afd. 22		Tors. 17. september
Kl. 19		*afd. fælleshus						UDSAT
*) Afhængig af sundhedsmyndighedernes udmelding om forsamlingsforbud kan lokation blive ændret.
Der vil i så fald blive varslet i så god tid som muligt.
FORELØBIG DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2021 til godkendelse og årsregnskab 2019 til forelæggelse
4. Eventuelle forslag
5. Valg:
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre i 2020)
c. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2020)
d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

Afd. 1		
Tors. 24. september
Kl. 19		
*Skovgårdsparkens selskabslokale
			
UDSAT
Afd. 2		
Man. 31. august		
Kl. 19		
*Skovgårdsparkens selskabslokale 			
UDSAT
Afd. 3		
Tors. 10. september
Kl. 19		
*Skovgårdsparkens selskabslokale 			
UDSAT
Afd. 8		
Tirs. 1. september
Kl. 17		
*Edwin Rahrs Vej 33					
UDSAT
Afd. 10		
Man. 21. september
Kl. 19		
*Lokalcenter Næshøj					
UDSAT
Afd. 11		Lørd. 29. august
Kl. 10		*afd. fælleshus						
Afd. 12		
Man. 31. august		
Kl. 19		
*afd. fælleshus		
Afd. 14		
Man. 7. september
Kl. 17		
*afd. lokale på Borumtoften
Afd. 15		
Man. 28. september
Kl. 19		
*fælleshuset Hasselhøj
Afd. 16		Tirs. 1. september
Kl. 14		*afd. fælleshus						UDSAT
Afd. 17		
Man. 28. september
Kl. 18		
*Drejergårdens selskabslokale
Afd. 18		
Man. 7. september
Kl. 19		
*afd. 14´s lokale på Borumtoften
Afd. 19		
Ons. 9. september
Kl. 19		
*Edwin Rahrs Vej 33
Afd. 21		
Tors. 3. september
Kl. 19		
*cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
Afd. 23		
Ons. 16. september
Kl. 19		
*fælleshuset Skovhøj 100
Afd. 24		
Man. 14. september
Kl. 19		
*fælleshuset Skovhøj 100
Afd. 25		
Ons. 30. september
Kl. 19		
*Edwin Rahrs Vej 33
Afd. 26		
Ons. 2. september
Kl. 19		
*fælleshuset Skovhøj 100
Afd. 29		
Tors. 13. august		
Kl. 19		
*Edwin Rahrs Vej 33
Afd. 30		
Tirs. 22. september
Kl. 19		
*Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
Afd. 31		
Tirs. 29. september
Kl. 19		
*Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Aarhus Ø
UDSAT
Afd. 32		
Ons. 23. september
Kl. 19		
*Edwin Rahrs Vej 33					
UDSAT
Ikke boligh.
Tors. 24. september
Kl. 19		
*Edwin Rahrs Vej 33
*) Afhængig af sundhedsmyndighedernes udmelding om forsamlingsforbud kan lokation blive ændret.
Der vil i så fald blive varslet i så god tid som muligt.
Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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1 - Hans Brogesparken

Beboerne i Hans Brogesparken
får nu tilbudt genhusning i Gellerupparken
Der er fundet asbest mellem to gamle isoleringslag på loftet
Tekst Elsebeth Frederiksen

Planen var, at beboerne skulle blive boende, mens håndværkerne arbejder i lejlighederne, men Brabrand Boligforening tilbyder nu genhusning i Gellerupparken.
Den 18. august var der brev til beboerne i alle lejligheder,
der er i gang med renovering:
”I forbindelse med renoveringen af Hans Brogesparken
har vi i Brabrand Boligforening revurderet genhusningssituationen for beboerne i etageejendommene,” lød
indledningen. Direktør Keld Laursen kunne i brevet
fortælle, at der er fundet asbest mellem to gamle isoleringslag på loftet i de tre boligblokke. Da man ikke kan
garantere, at beboerne på øverste etage ikke bliver udsat
for asbestfibre, hvis de bliver boende under renoveringen,
har boligforeningen tilbudt de berørte beboere, at de kan
blive genhuset i tomme lejligheder i Gellerup.

Risiko for coronasmitte

En anden grund til, at Brabrand Boligforening har
revurderet situationen i Hans Brogesparken, er
det stigende smittetal for coronavirus i Aarhus.
”Situationen, hvor forskellige håndværkere kommer og
går, er med til at øge risikoen for smitte med coronavirus
– både for dig og for håndværkerne. Det skal vi gerne
undgå,” skriver Keld Laursen.
”Vi mener derfor, det er mest forsvarligt, at beboerne i
blok B og formentlig blok C fraflytter deres bolig, mens

der sker indvendigt arbejde i lejlighederne i forbindelse
med renoveringen.”

Landsbyggefonden og Aarhus Kommune vil
dække genhusning

Hans Brogesparkens afdelingsbestyrelse har stillet en
række spørgsmål om genhusningen til Brabrand Boligforening. Allerede dagen efter havde direktør Keld Laursen
svaret uddybende.
Keld Laursen oplyser også, at Brabrand Boligforening
nu har fået svar fra Landsbyggefonden og Aarhus Kommune angående muligheden for økonomisk dækning for
genhusningen.
”Både Landsbyggefonden og Aarhus Kommune har efter
vores udsendelse af orienteringsbrevet givet tilsagn til, at
genhusning kan dækkes på forskellig vis,” skriver Keld
Laursen.
Det står dog endnu ikke klart, hvornår genhusningen kan
sættes i værk, hvem der skal genhuses, og hvor længe
man får tildelt en anden bolig.
Det har ikke været muligt at indhente svar fra direktør Keld
Laursen om, hvor længe beboerne skal bo i Gellerup, eller hvor
mange det drejer sig om.
Beboerne i Udsigten har været genhuset i pavilloner men nu
får beboerne i blokkene tilbudt genhusning i Gellerupparken.
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Første spadestik til ”Vaskerihaven” er nu taget
Mange beboere glæder sig til, at plænen bliver omdannet til en have for alle
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Den 11.8 var der inviteret til morgenbrød og kaffe i Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede. Der blev
selvfølgelig sprittet godt af og sunget omkvædet til ”Kald
det kærlighed”. Det tager nemlig 35 sekunder, som er
den tid, det tager, fra du tager håndsprit på, til det er tørt.
Efter en lille tale blev gæsterne vist rundt bagved Vaskeriet, hvor haven skal ligge. Nu skulle maskinerne i gang
med at grave og fælde nogle småbuske. Fem birketræet
blev også fældet. De var rådne, så det måtte gøres. Der
var snak om, hvorvidt hylden, der skygger for en del
lejligheder, skulle fældes, men den reddede livet efter
vejledning i, hvordan den trimmes.

Indtil da er alle velkomne til at komme og kigge på arbejdet og kigge forbi Vaskeriet til en kop kaffe.

Pia Stabell Hjort fortæller om projektet.

Her inspiceres birketræerne, som desværre måtte lade livet.

En have for alle

”Der er kommet mange beboere fra Søvangen, som har
fortalt, at de glæder sig lige så meget som os, til at haven
bliver færdig, og synes, det er en virkelig fed ide med en
vild have og fællesskab,” fortæller projektleder Pia Stabell
Hjort.

Begyndervanskeligheder

Ligesom de troede, at alting kørte på skinner, så kom der
lige et strømkabel i vejen. Det var ikke på tegningerne
over kabler. Men så måtte gartnerne ringe rundt og sørgede for, at der kom en elektriker forbi og flyttede kablet.
Men så kom de i gang igen. Det, der ikke skulle være der,
blev fældet, og der er gravet ud til terasse bag Vaskeriet.
Hele haven er efter planen færdig til efteråret. Til maj
2021, når alt er grønt, har de åbningsfest af Vaskerihaven.
Hvis alt går vel.
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Vaskeriet har fået deres egen vaskeribaby.

2 - Søvangen

Renoveringen i Søvangen
Slutspurten om kontraktforhandlingerne nærmer sig sin afslutning
Tekst Laurits Bloch, fotos Elsebeth Frederiksen og Laurits Bloch

Tidsfristerne for licitationsforløbet har betydet, at både
rådgivere, byggeudvalg og styregruppe har haft mange
opgaver over sommeren. Det er af stor økonomisk betydning, at flest mulige detaljer i den omfattende renovering
kan aftales nu, idet det sædvanligvis bliver betydeligt
dyrere at få indarbejdet ekstraarbejder og ændringer efter
kontraktindgåelserne. Der er blandt andet gennemført
en række drøftelser af installationer og øvrige arbejder i
de mange lokaler, der findes i etagehusenes underetager
såsom mandskabsfaciliteter, gæstelejligheder, bestyrelses- og klublokaler, og ændring af ubenyttede lokaler til
ekstra opbevaringsrum, som beboere kan leje.

byggerier i byen. På det seneste er der fundet en sten med
en særlig traditionel brænding, og denne sten respekterer
afdelingens eksisterende arkitektur og er derfor valgt.

Genhusning under renoveringen

Alle beboere i kæde- og enfamiliehusene skal nødvendigvis huses under renoveringsarbejdet, idet arbejderne hér
er langt mere gennemgribende end i etagehusene. Det er
fortsat uafklaret, om nogle eller alle beboere i etagehusene
skal genhuses. Der henses også til erfaringerne fra den
igangværende renovering af afd. 1, Hans Brogesparken;
men i Søvangen sker der ikke så omfattende indendørs
arbejder som i den noget ældre afdeling Hans Brogesparken.
Et særligt problem med beboeres manglende adgang til
skure under forløbet løses ved, at der stilles en container
til brug for elektriske kørestole og mulighed for opladning.

Valg af mursten

Afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget har siden oktober
sidste år behandlet valg af murværk. Der er opført en
række prøvemure, og der er besigtiget andre murstens-

Disse mure har stået længe i Søvangen, så beboerne kan se de
forskellige former for murværk.

Opfølgning på tidligere rejste spørgsmål

Af projektmaterialet, afdelingsbestyrelsen modtog i oktober 2019, fremgår det, at der er konstateret asbeststøv på
spærrene under tagene, der skal udskiftes. Der har været
nogen bekymring herover, og fra projektingeniørside er
det nu oplyst, at der skulle gøres opmærksom herpå i
materialet, så entreprenøren kunne tage hensyn hertil og
sikre sine ansatte passende beskyttelse.
Det er foreskrevet, at de stilladser, der skal dække hvert
enkelt etagehus, skulle kunne modstå vindstyrker på op
til 30 sekundmeter. I følge Danmarks Meteorologiske
Instituts statistikker er der i de sidste fem år målt større
vindstyrker flere gange, og derfor har der været nogen
ængstelse herved. Projektingeniøren redegjorde for, at
entreprenøren for at opfylde det angivne krav altid ville
tillægge en ekstra margen, så stilladserne så rigeligt vil
modstå mulige vindstyrker.
Forsikringsforholdene vedrørende indbo er fortsat uklare,
og der er stillet en afklaring i udsigt.
Fremdriften under byggeriet med henblik på, at den enkelte lejer generes i kortest mulig tid, kendes fortsat ikke.
Der håbes på opstart af selve renoveringsarbejderne lige
efter nytår.

Efter lang tids diskussion er denne sten endelig blevet valgt.
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4 - Gellerupparken

Postkassefortællinger skal fortælle
et stykke Danmarkshistorie
Kunstudstilling om de Gellerup-familier, der i parallelsamfundslovens navn
risikerer at skulle flytte fra deres hjem
Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Anette Hansen

408 hjem i Gellerupparken risikerer af blive revet ned i
løbet af de kommende år, hvis Udviklingsaftalen for Gellerup og Toveshøj bliver gennemført. Det betyder, at der
er 408 familier, som måske skal finde et andet sted at leve
deres liv.
Alle familier har en postkasse. Det gælder også de 408
hjem i Gellerupparken, hvor familierne nu på andet år
venter på, hvad der skal ske med dem. Det eneste, de ved,
er, at deres boligblok i løbet af de næste par år formentlig
bliver revet ned.

Hansen, mangeårig beboer og ildsjæl i Gellerup og en af
idemagerne bag projektet.
Grundtanken bag Postkassefortællinger er, at netop familiernes postkasser skal være i centrum i en udstilling, der
giver mulighed for at få indblik i familiernes historie og
tid som beboere i de nedrivningstruede blokke.
”Udstillingen er måske også en vej til at få luft – en ventil,
som samtidig kan skabe et talerør for de mange beboere
og familier, der nok skal flytte på grund af udviklingsplanen. Og den vil komme til at give alle os andre en mulighed for at opleve, hvordan mennesker oplever at være
blevet bragt i en situation, hvor ens hjem pludselig bliver
taget fra en,” siger hun.
Indsamlingen af historierne kommer til at foregå via
interviews og workshops og vil blive formidlet i tekst,
billeder, lyd og måske collager.

En flytbar udstilling

Helle Hansen er med til at formidle postkassernes fortællinger.

Med støtte fra Gellerup Kulturmidler vil projektet Postkassefortællinger samle og præsentere historier om nogle
af de mange familier, som snart må forlade deres bolig.
I alt er syv blokke i Gellerupparken udpeget til nedrivning som en del af den udviklingsplan, som blev aftalt
for et år siden. Nogle af blokkenes familier er i fuld gang
med at finde andre muligheder for at skabe et hjem.
Nogle har skrevet sig på ventelisten til en anden lejlighed
i Gellerupparken eller en anden boligforening. Andre har
ingen idé om, hvad der skal ske med dem, måske fordi de
ikke har råd til at gøre andet end vente og se, hvad de får
tilbudt.

En stemme til beboerne

”Med projektet Postkassefortællinger vil vi give familierne mulighed for at få en stemme, så vi alle kan høre,
hvad de tænker og føler. Og samtidig bliver det også
bevaring af et stykke markant Danmarkshistorie, der
ellers risikerer lidt for nemt at blive glemt,” siger Helle
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408 postkasser fylder meget, og det vil tage lang tid at
samle alle historierne bag dem. Ambitionen er at kunne
præsentere 30-40 forskellige beretninger fra familier, der
bliver berørt af den vedtagne udviklingsplan.
Fortællingerne skal kunne læses, ses, høres og opleves
gennem de fysiske postkasser, der skal være små udstillingsrum for hver enkelt familie.
”Vi skulle have været startet med projektet her efter
ferien. Men det er lidt udsat på grund af COVID-19, så
det bliver i det tidlige efterår, at vi mødes og udvikler
de fortællinger, der skal ind i postkasserne,” siger Helle
Hansen.
Postkasse-udstillingen skal være flytbar. Tanken er, at
den skal kunne vises i Blixens, Brabrand Boligforenings
administrationsbygning, på Gellerup Bibliotek og i Rådhushallen – og måske også på Christiansborg og andre
relevante steder. Senere vil udstillingen blive opbevaret
af Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, så ingen glemmer, hvad det var, beboerne i de syv blokke blev udsat
for.

Vil du fortælle om dit hjem?

Bor du i en blok, der måske skal rives ned?– og vil du
gerne være med til at lave udstillingen og fortælle din
historie i en postkasse? Så kontakt Helle Hansen på mobil
27 83 27 82 eller mail: hhmh65@hotmail.com

4 - Gellerupparken

Udsigt til ordnede parkeringsforhold ved B7
Skitse til udearealerne omkring Gudrunsvej 68-76 afventer godkendelse
hos kommune og Landsbyggefonden
Tekst Helle Hansen, illustration Transform

Hvis alt går som planlagt, så kan beboerne i blok B7,
Gudrunsvej 68-76, se frem til, at arbejdet med at anlægge
parkeringsarealet foran blokken endelig går i gang til
november. Her vil der også blive anlagt de terrasser, som
de nye byhuslejligheder stadig mangler. Og i hver ende
af blokken vil der blive placeret en affaldsstation med
nedgravede containere, og der vil komme cykelstativer,
både aflåste og åbne.

Postkasser indenfor

Beboerne i blokken skal i dag hente post ved de midlertidige postkasser, der hænger for nordenden af blokken,
men så snart, at den af byggeudvalget godkendte skitse
har fået tilsagn hos Aarhus Kommune og Landsbyggefonden, så bliver der opsat postkasser indenfor i opgangene,
hvilket har været et stærkt ønske hos beboerrepræsentanterne.

Lang ventetid

Selv om alle beboerne i B7 snart har været flyttet tilbage
til blokken i et halvt år, så har en afslutning på renoveringsprojektet trukket ud, fordi det oprindelig var en del
af arkitektkonkurrencen, at der skulle bygges nye boliger
på det grønne areal mellem blok B6 og B7. Fortætningsbyggeriet blev dog droppet, inden renoveringen gik i
gang, og det betød, at økonomien til at færdiggøre udenomsarealerne har været meget lille. Men nu er der fundet
en løsning, så arbejdet forventeligt kan sættes i gang
inden vinter.

Nogle af de løsninger, der er fundet til blok B7, forventes
at kunne kopieres til B4. Men fordi, der er planer om,
at der skal bygges private boliger på arealerne øst for
Gudrunsvej 22-42, så har det hidtil forhindret, at der har
kunnet laves en permanent løsning.

Ny midlertidig indkørsel

Men i forrige uge blev der igangsat anlæggelsen af en
ny midlertidig tilkørsel til de tre opgange i den nordlige
ende af B4-blokken med indkørsel fra Gudrunsvej lidt
nord for blokken ad en vej, der kommer til at skråne ned
over det grønne område.
Det er Aarhus Kommune, der har presset på for den
midlertidige vej, fordi kommunen ønsker, at lyskrydset
syd for Globus1 skal tages i brug. Afdelingsbestyrelsens
byggeudvalg har krævet, at den midlertidige vej bliver
anlagt med asfalt, så beboerne i B4 ikke længere skal ligge
og køre på grusveje. Kravet om asfalt gælder også, selv
om det måske kun er for en to-treårig periode.

Ny indkørsel til beboerne i nordenden af B4

Beboerne i blok B4, Gudrunsvej 38-42, må til gengæld
væbne sig med tålmodighed lidt endnu, selv om nogle af
beboerne har været flyttet tilbage i over to år.

Youssef Abdul Kader ny formand i Gellerupparken

Abdinasir flytter til Bispehaven

Skitse over det kommende p-areal foran blok B7.

Gellerupparkens afdelingsformand gennem de sidste par år,
Abdinasir Jama, flytter i løbet af september over ringvejen
til Bispehaven. Han meddelte sine flytteplaner på august
måneds afdelingsbestyrelsesmøde, hvor han samtidig trak
sig som formand.
Næstformand Youssef Abdul Khader, der tidligere har
været formand, blev efterfølgende valgt til at være
formand. Det er han foreløbig indtil det kommende beboermøde, hvor der er valg på dagsordenen, og derefter skal
bestyrelsen konstituere sig igen. Ny næstformand er Chadi
Ali Kayed (t.v.).
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5 - Toveshøj

Toveshøj hylder personalepleje
Stort og småt fra hele verden rundt bliver vendt omkring kaffebordet
Tekst og foto Helle Hansen

I mere end tre år har Finn Herskind, der bor på Edwin
Rahrs Vej, hver onsdag eftermiddag sat kaffemaskinen til
at brygge kaffe. Det gør han, fordi drengene fra driften
snart kigger forbi til onsdagskaffe.
Når klokken nærmer sig to, dukker driftsfolkene op med
kage på terrassen for at få sig den ugentlige sludder, hvor
stort og småt fra hele verden rundt bliver vendt omkring
kaffebordet.

Ingen løfter bryn

I Toveshøj er der ingen, der løfter brynet over denne kaffeslabberas, for faktisk er det afdelingsbestyrelsen, der
sponserer de bønner, Finn hælder på kanden.
Traditionen startede, dengang Finn selv sad i afdelingsbestyrelsen, men selv om han ikke længere er aktiv i
bestyrelsesarbejdet, så er beboerdemokratiet på Toveshøj
indstillet på, at sådan en god onsdagsaktivitet sagtens
kan fortsætte.

Onsdagskaffen blev indtaget på Finn Herskinds terrasse, da
Skræppebladet kiggede forbi.

5 - Toveshøj

Fælles familieferie i Danland, Søndervig
19 familier fik mulighed for et betalt ferieophold
Af Maryam Fereidanian, beboerrådgiver i Toveshøj

Beboerrådgivningen tilbød igen i år betalt ferieophold i
Danmark til børnefamilier i Toveshøj. I februar og marts
tog jeg imod ansøgninger, og 19 heldige familier fik tilbud
om ferie.
Der blev arrangeret en fællesferie i Danland, Søndervig,
i perioden fra d.27. juni til 4. juli 2020. Desuden blev der
arrangeret en fællestur til Legoland for at give en ekstra

volume til ferieoplevelsen. Der var i alt 75 personer, der
deltog i fællesferien.
Artiklen ”Min ferieoplevelse i Søndervig” er skrevet af en
af vores unge beboere, Julie Hakimzada, som var med til
fællesferien i Søndervig. Hun har beskrevet sin ferieoplevelse og dens betydning for hende og hendes familie.

seneste online nyheder og debat

skraeppebladet.dk/blog
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5 - Toveshøj

Min ferieoplevelse i Søndervig
Det var dejligt at komme ud med familien under coronakrisen
Af Julie Hakimzada

Først og fremmest er jeg meget taknemlig for, at vi har
fået et tilbud til feriecenter Danland. Jeg var meget
bekymret for, om jeg og min familie overhovedet kunne
komme på ferie, siden coronakrisen startede. Coronakrisen har været med til at holde hele befolkningen isoleret.
Mine forventninger har været at komme et sted hen, væk
fra ens daglige rutine sammen med familien. Et sted, hvor
man kan tilbringe mere tid med familien, hvor der også er
muligheder for at opleve noget sammen.

Hvad jeg og min familie har oplevet på selve turen

Oplevelsen var overordet meget god. Vi fik set
et helt andet område af Danmark (Vestkysten).
Det var meget flot, og jeg blev overrasket. Stranden var
anderledes i forhold til det, vi kender til i Århus. Der var
kæmpe store bølger, sandet var blødt og havde få sten og
muslinger. En af dagene tog jeg, min mor og søskende til
stranden, hvor solen skinnede og det var godt vejr. Vi tog
skoene af og gik en lang tur hen ad stranden. Det var rigtigt afslappende, fordi det var godt vejr, solen skinnede,
og man kunne høre lyden af bølgerne.
Byen var meget lille og var velegnet til et feriecenter. Der
var mange ting, man kunne gøre, selvom byen var lille,
der var restauranter, legepladser, trampoliner, hyggelige
butikker og bowling. Deres by var en meget hyggelig by,
da den var lille, og man kunne hurtigt lære byen at kende.
Vi var ude og shoppe og spise. Mine søskende og jeg fik
købt gode ting, som kan minde os om et sted som Søndervig med flot natur, strand og dens hyggelige by. Mine
små søskende og jeg fik købt nogle armbånd, som ville
kunne minde os om denne tur og Søndervig. Udover at

shoppe spiste vi også i en af deres restauranter, og vi fik
også spist en lækker italiensk is.

Tur til Legoland

Alle besøgende havde adgang til svømmehallen, som vi
fik godt benyttet os af. Ud af de fem dage tog vi også til
Legoland. Det var lidt træls, da der ikke var det bedste
vejr, men alligevel dejligt at få oplevet Legoland igen, for
det var lang tid siden sidst.

Hvad ferien har betydet for mig og min familie

Det har været en meget spændende tur. Vi er rigtig taknemmelige for at kunne komme sådan et sted, hvor alt
har været rigtig sjov, og vi har nydt det. Vi oplevede nye
områder i Danmark. For mig og min familie har ferien
været med til, at vi kunne tilbringe lidt mere tid sammen
i nuet. Ferien har været afslappende. Jeg er mere frisk til
at møde min travle hverdag med gymnasium og arbejde.
Og det samme gælder min familie. Ferien er arrangeret af
beboerrådgivningen i Toveshøj, og jeg kan kun rose deres
arbejde. De gør noget for beboerne, der ikke har mulighed for tage på ferie på grund af økonomiske årsager og
coronakrisen.
Jeg fik en lille samtale med min mor om, hvilken betydning ferien har haft for hende. Min mor siger, at turen
her til Søndervig har været meget afslappende for hende,
og at hun er rigtig glad for at komme til sådan et sted og
komme ud på den anden side af Danmark. Det har givet
hende en ny energi efter have set det smukke danske
landskab og natur, det giver en opfriskende energi.
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6 - Holmstrup

På indkøb i Holmstrup
Mulighed for at lave meget spændende mad
Tekst og foto Jens Skriver

Min gode nabo Michael, der er glad for at lave mad,
tager mig med i Aska Marked i Holmstrup. Her er mange
varer importeret fra Mellemøsten, der giver mulighed for
spændende retter.
”Det er en velassorteret og spændende forretning,” siger
han.
”Det er billige varer, som kan holde sig. Det kan betale sig
at give sig god tid og se, hvad de har.”
I butikken får vi meget velvillig og kompetent vejledning.
Michael vil lave tzatziki efter en opskrift, han fik for 35 år
siden af en fælles bekendt, som havde sat sig ind i, hvordan det blev lavet rigtigt.
En agurk skrælles og skæres i tændstikker. Den puttes i
en sigte, og der drysses salt på, så væsken bedre kan løbe
ud. Han foretrækker det grove atlanterhavssalt, der giver
en langsom og blid proces. Det hele skal ligge i op til et
døgn. Til sidst rører han det op med 10 procent yoghurt,
som han har fundet i butikken, samt lidt hvidløg.
Her har han også fundet kikærter, som skal bruges til
hummus. De skal ligge i blød i mindst 12 timer og derefter koges en halv time på laveste blus med en lille smule
salt og et par fed hvidløg. Til sidst hakkes eller blendes
med en kende hvidløg og olivenolie.
I butikken fik han god vejledning i valg af oliven. Der var
både en krydret, og en billig, der blev anbefalet.
Gedeost fandt han også. Den foretrækker han frem for
koost, og den kan bruges i stedet for kød, måske med
lidt oregano og olivenolie, så det bliver en vegetarisk ret.
Ellers kan den spises til bøf med lidt hvidløg og oregano.

Alt i alt fik han god hjælp og forlod butikken med en god
følelse af at være velkommen.
Jeg blev inviteret med til at spise, det, vi havde købt, og
nød det, og der var nok til, at jeg kunne få en ”hundepose” med hjem.

Der er et godt udvalg af frugt og grønt hos Aska.

Hjælp til indkøb i Holmstrup
Straks da pandemien brød ud, blev der i Holmstrup oprettet
et hjælpekorps af frivillige, der kan træde til, hvis nogen har
brug for hjælp til indkøb. Hvis man har problemer med at
købe ind, kan man henvende sig til beboerrådgivere.

11 - Odinsgård

Udskiftning i afdelingsbestyrelsen i Odinsgård
Ugen op til beboermødet i afdeling 11 trak formanden og to medlemmer sig, så det var en nykonstitueret formand, der holdt afdelingens beretning
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

På grund af coronasituationen blev Odinsgårdens beboermøde lørdag den 29. august flyttet til kantinen på
boligforeningens administration. Samtidig var det et krav,
at beboere, der måtte ønske at deltage i mødet, skulle
tilmelde sig senest to dage forinden. Og som noget nyt,
også på grund af corona, var der mulighed for at medbringe en fuldmagt fra en nabo.
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Beboere fra 10 lejemål tilmeldte sig beboermødet, og der
blev medbragt fem fuldmagter, så stemmetallet var i alt
på 30 stemmer.
Og med det lille fremmøde var der ingen problemer med
at holde coronaafstand på mødet, der forløb stille og
roligt.

11 - Odinsgård
Nykonstitueret formand

Forud for mødet var der lagt op til, at der måske kunne
være kommet lidt dramatik, da afdelingens mangeårige
formand, Lene Olm, og to medlemmer af afdelingsbestyrelsen ugen før beboermødet valgte at trække sig. Det
førte til, at flere beboere iværksatte en underskriftsindsamling, der blandt andet krævede at få beboermødet den
29. august annulleret.
Men de to tilbageværende medlemmer af bestyrelsen
samt suppleanten, der indtrådte, da de tre trådte ud,
valgte at fastholde beboermødet, som det var indkaldt
med Mads Kjeldgaard som nykonstitueret formand.
I beretningen fortalte Mads Kjeldgaard om en bekymringsskrivelse, Odinsgårdens bestyrelse havde
modtaget fra direktør Keld Laursen. Det handlede

I 2021 skal der udskiftes hvidevarer, og der skal gøres
noget ved ventilationen, legepladser og problemer med
skadedyr.
Der var budgetteret med udlejning af en antenneplads,
men det gik i vasken, fordi beboernes betingelse var, at
det kun måtte være til 4G. Firmaet valgte at droppe projektet, da firmaet i fremtiden ville have mulighed for at
bruge 5G.
Budgettet blev godkendt.

Fuldtallig bestyrelse

Punktet valg til bestyrelsen tog ikke lang tid. Og selv
om der ikke var mange deltagere ved mødet, så blev der
valgt en hel bestyrelse. Mads Kjeldgaard, der blev valgt
sidste år, er først på valg i 2021.

Den nye bestyrelse (fra venstre): Deirdre Bille, Mads Kjeldgaard, katja Kjær Bang Olsen, Anders Nielsen og suppleant Kirsten Meilstrup.

blandt andet om uregelmæssigheder i driften i afdelingen. Brevets indhold blev diskuteret og kommenteret,
og der blev redegjort for diverse problematikker
i afdelingen. Beretningen blev herefter godkendt.

Stofa-aftale udsat

Et punkt om, hvorvidt afdelingen skulle skifte til Stofa,
blev udsat, da bestyrelsen gerne ville give andre udbydere chancen for at byde ind.
Derudover var der et forslag om, at det ikke længere
skulle være gratis at bruge beboerhuset og gæsteværelser
i Valhalla. Dette forslag var der flertal for, og beboerne
blev enige om, at udleveringen af nøgler fremover skal
ske gennem servicecentret, og lejen trækkes over huslejen. Afdelingsbestyrelsen fastsætter prisen for leje og
depositum

Lille huslejestigning

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for budgettet for 2021. Afdelingen står overfor en huslejestigning
på 0,4 procent. Det skyldes blandt andet højere udgifter
til belysning, renholdelse, vedligeholdelse og mindre
forbrug i vaskeriet.

Der var genvalg til Deirdre Bille og den nyindtrådte suppleant Anders Nielsen, der begge fik 24 stemmer. Det
samme antal stemmer fik Katja Kjær Bang Olsen, som
blev nyvalgt, mens Karina Linnart med 14 stemmer blev
valgt til bestyrelsen for et år. Suppleant blev Kirsten Meilstrup med 10 stemmer.
Sonja Jensen blev valgt til afdelingens repræsentant i FAS,
og Anders Nielsen forbliver medlem af Skræppebladets
redaktion.
Afdeling 11, Odinsgård
Adresse: Stenaldervej, 8220 Brabrand.
Huslejeforhøjelse 0,4%
103 boliger, hvoraf 20 er ungdomsboliger
Toværelses på 75,3 m², treværelses på 80,7 m²
og fireværelses på 100 m²
Gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 1036
Gennemsnitning husleje pr. m² ungdomsbolig: 802
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12 - Thorsbjerg

10 beboere til beboermøde i Thorsbjerg
Der var en dejlig stemning på beboermødet, vi sad alle i behørig coronaafstand
Tekst og foto Anders Nielsen

Formand Lise Ledet indledte beretningen med: ”Det har
været svært at sætte ting i gang.”
Der er blevet holdt mortensaften i november 2019 med
mange tilmeldinger og god opbakning. Der har ikke
været mange aktiviteter i foråret. Lise fortalte, at fastelavn
var aflyst og at sankthans blev gennemført med bål og
fællessang, der var i år ikke grill med fællespisning. 10
børn fra kommunen har været til sommeraktiviteter i
Thorsbjerg med fagene keramik og maling. Sommeraktivitet gennemført med tilskud fra kommunen.

Budget og valg

Budget blev vedtaget med en huslejestigning på 1,3 %.
Tilbage på dagsorden var punkt om TV-levering fra Stofa.
Dette blev udsat pga. manglende oplysninger.
Bestyrelsesvalg blev gennemført som fredsvalg, genvalg
til to medlemmer, og en beboer meldte sig som ny kandidat og blev også valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen
efter beboermødet består nu af Lise Ledet, Kurt Sørensen,
Esben Trige, Mathias Lange Kofoed-Ottesen og Frederik
Daggård.
Mathias Lange Kofoed-Ottesen blev også valgt som repræsentant for FAS.
Bestyrelsen(fra venstre): Esben Trige, Kurt Sørensen, Lise Ledet,
Frederik Daggård og Mathias Lange Kofoed-Ottesen.
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De få fremmødte sad i god corona-afstand.

Afdeling 12, Thorsbjerg
Adresse: Stenaldervej, 8220 Brabrand
Huslejestigning 1,3 procent
142 lejligheder
Lejlighederne er på to, tre eller fire rum
30 ungdomsboliger
Husleje pr. m2 pr. år: 943

29 - Valdemarsgade

Valdemarsgade fik valgt en afdelingsbestyrelse
Boligforeningens nyeste afdeling, nummer 29, holdt et engageret stiftende beboermøde
Tekst og foto Bo Sigismund

Der var 17 deltagere fra afdelingens i alt 22 boliger, som
deltog i det stiftende møde for afdeling 29, Valdemarsgade. Så de mange nye beboere deltager gerne i beboerdemokratiet.
Skræppebladet har fulgt afdelingens noget omstændelige
tilblivelse, blandt andet med undersøgelser for skimmelsvamp i taget, men nu er der for alvor flyttet nye aktive
folk ind, som mødte frem, selv om mødet i mangel af
egne(de) lokaler var henlagt til administrationens kantine
i Brabrand.
Efter en indledende præsentationsrunde var det dirigent
og foreningsbestyrelsesmedlem Mathias Kofoed-Ottesen,
der præsenterede foreningen og arbejdet med beboerdemokratiet. Det vakte åbenbart straks interesse, for der var
adskillige spørgsmål, og den nye afdelingsbestyrelse vil
straks få opgaver at tage fat på.

Højeste husleje i foreningen

Huslejen i den nye afdeling bliver høj: 1269 kr. pr. m2
– faktisk er det den højeste i foreningen – og der var
adskillige indlæg om fordelingen af begrebet ”det lejedes
værdi”, hvor administrationen blev bedt om en bedre
præcisering af de justeringer, der er sket efter indflytningen. Der var også kritik af en langsom færdiggørelse. Men
budgettet blev til slut godkendt efter flere spørgsmål.
Et forslag om at få lagt fliser i gården blev til gengæld
forkastet som følge af den høje pris, så der skal nu findes

De mange nye beboere deltager gerne i beboerdemokratiet.

andre løsninger og indhentes flere tilbud. Den nærmere
udformning bliver en opgave for afdelingsbestyrelsen.
A-ordning, ordensregler og vedligeholdelsesreglement
blev ligeledes godkendt efter spørgsmål om A- eller Bordning.
Der var fem beboere, der stillede op til valget til afdelingsbestyrelsen, og de blev alle valgt ved fredsvalg – desværre blev ingen valgt til Skræppebladets redaktion. Dog
talte Skræppebladets udsendte med et par beboere, så der
er kontakt til fortsat at dække livet i Valdemarsgade.

Nyvalgt afdelingsbestyrelse (fra venstre): Morten, Helle, Simone, Camilla og Kenneth.
Skræppebladet september 2020 - 25

Generalforsamling Fritidsforeningen
Kom til generalforsamling den 22. oktober i Yggdrasil
Af Youssef Abdul Kader, formand for Fritidsforeningen

Der indkaldes til generalforsamlingen torsdag den 22.
oktober kl. 19.00 i Yggdrasil, Dortesvej 35A.
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens årsberetning til godkendelse.
3. Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS)
til efterretning.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen
og Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af en revisor og to suppleanter.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde
senest den 15. september.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal senest være bestyrelsen
i hænde den 15. september forud for afholdelse af den
ordinære generalforsamling.

Onsdag er der liv på Fredspladsen i Gellerup
Hver onsdag vil der være aktiviteter på pladsen
Tekst Helle Hansen, fotos Elsebeth Frederiksen

Sommerens markedsdag på Fredspladsen blev aflyst på
grund af corona, men i stedet vil der hen over efteråret
hver onsdag eftermiddag være aktivitet på pladsen, der
ligger mellem Gellerup Kirke og Gellerup Bibliotek.
I lige uger er det frivillige fra kirkens internationale café,
der står for aktiviteten, mens Livsværkstedernes pop-upcafé er forbi i ulige uger.
Fra klokken 13 er der mulighed for at kigge forbi til en
hyggelig eftermiddag med fornøden afstand. Der kan
også opstå forskellige aktiviteter, blandt andet bliver det
klokken 14 muligt at være med til en omgang stoleyoga
- et lille program på 20-30 minutter, hvor alle kan være
med.

Bit Boel Buhl (i midten) havde fundet et spil frem fra kælderen, der
skulle afprøves.
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Og onsdag den 30. september dukker biblioteket om med
en lille kemiworkshop.
Og sådan kan der pludselig ske sjove ting på en ellers
måske lidt kedelig onsdag eftermiddag.
Du kan følge med i aktiviteterne via Facebook-gruppen
Fredspladsen i Gellerup.

Onsdag den 2. september var det kirken, som stod for
underholdningen og hyggen på Fredspladsen. Der blev hygget med
forskellige spil, kaffe, snak og kage.

NYTTIGE TELEFONNUMRE I BRABRAND BOLIGFORENING
AFDELINGSFORMÆND

Afdeling 21, Hasselager:

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

Afdeling 22, Sonnesgården:

Afdeling 1, Hans Brogesparken:
Afdeling 2, Søvangen:

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

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Jens Kragsnæs, tlf. 30 53 86 17
jensskov.kragsnaes@gmail.com
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:

Afdeling 24, Skovhøj:

Afdeling 5, Toveshøj:

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

Afdeling 6, Holmstrup:

Edvin Juhl (kontaktperson), Jernaldervej 215
edvin.juhl@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:

Anja Spalding
anja.spalding@gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
Lars Jakobsen
larsjakobsen@outlook.com

Afdeling 10, Rødlundparken:

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

Afdeling 11, Odinsgård:

Mads B. Kjeldgaard, tlf. 50 37 66 65
madskjeldgaard@gmail.com

Afdeling 25, Østergårdsparken:

Christina Valsted Madsen, tlf.: 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com
Maja Olesen, maja_olesen@hotmail.com
pt. ingen formand

Afdeling 30, Pilevangen:

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:

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

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

Afdeling 31, Havnehusene:
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30
thorutting@gmail.com

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

Afdeling 32, Aarhus Kollegiet:
Theis Weinreich
Theisweinreich@gmail.com

Afdeling 14, Borumtoften:

pt. ingen formand

FRITIDSFORENINGEN
Youssef Abdul Kader, formand
gnpy@hotmail.com

Afdeling 29, Valdemarsgade:

Mathias Ottesen Nielsen, afdeling 12
Tlf. 50 88 98 38.
E-mail: hr.ottesen.nielsen@gmail.com

Afdeling 15, Hasselengen:

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

Afdeling 26, Kildeagervej:

Afdeling 12, Thorsbjerg:

Pernille Schmidt
pernilleschmidt65@gmail.com

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

pt. ingen formand

FORENINGSBESTYRELSEN
Keld Albrechtsen (formand) afdeling 6
tlf. 86 24 51 50 , keldalbrechtsen@stofanet.dk

Lise Ledet, tlf. 25 17 14 41
liseledet@stofanet.dk

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

Afdeling 23, Skovhøj:

Vagn Eriksen, formand@skovgaardsparken.dk
Abdinasir Jama Mohamed
tlf. 42 95 52 29, nasir.jama@gmail.com

BEBOERRÅDGIVNING TOVESHØJ
Maryam Fereidanian træffes på Janesvej 33, st. mf.
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
Tlf. 20 18 54 24

Bernadette Gissel, bg@stofanet.dk

TOTALSERVICE
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
LOKALPOLITIET ÅRHUS VEST
Karen Blixens Boulevard 7
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk
Mandag-fredag 10-12
LÆGEVAGTEN Tlf. 70 11 31 31

Abdinasir Jama Mohamed, afdeling 4
Tlf. 42 95 52 29, nasir.jama@gmail.com

TOUSGÅRDSLADEN
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

Helle Hansen, afdeling 4
Tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com
Peter Iversen, afdeling 6
Tlf. 25 39 87 28, peter-iversen@live.dk

DET BOLIGSOCIALE HUS YGGDRASIL
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand,
Kontakt: Troels Bo Lund Knudsen: 23 89 73 96

Kontaktperson Gert Sørensen
grms@mail.tele.dk

Christina Valsted Madsen, afdeling 25
Tlf.: 60 21 02 80, christinavalsted@gmail.com

STENHYTTEN
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

Afdeling 18, Lyngby:

Erik Bløcher, afdeling 2, tlf. 50 41 48 28

UNDERHUSET
Mads Siim, ms@ms-com.dk, tlf. 41 78 86 00

pt. ingen formand

Afdeling 17, Højriisparken:

Dennis Laursen
dennislaursen@gmail.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Martin Johannesen Klepke, tlf. 29 91 69 80
mklepke92@gmail.com

Joha Faghtmann (1.-suppleant), afdeling 22.
BEBOERRÅDGIVNINGEN
Det Boligsociale Hus, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand
Kontakt Abelone Asingh, tlf. 61 28 21 50.
Åben rådgivning tirsdag 10-12 og torsdag 15-18.

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

GELLERUP MUSEUM
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand.
Kontakt: Helle Hansen 27 83 27 82

BRABRAND BOLIGFORENING
Edwin Rahrs Vej 33
8220 Brabrand
Tlf: 89 31 71 71
Email: brabrand@bbbo.dk
ÅBNINGSTIDER:

Mandag-onsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag : 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 13.00
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GELLERUPBADET
Gellerupbadet åbner endelig igen

Gellerupbadet åbner mandag d. 7. september.
Det bliver med restriktioner, der skal tages højde
for, så husk lige at læse nedenstående, så du er forberedt på dit besøg:
- Maks. 22 personer i omklædningsområdet og 11
personer i bruseområdet
- Maks. 16 personer i babybassinet, 30 personer i
børnebassinet og fire svømmere pr. bane
- Desinficér omklædningsskabet før og efter brug
(desinfektion er tilgængeligt)
- Der er ikke adgang til sauna
- Medbring eget svømmeudstyr – der er kun mulighed for at låne bælter og vinger og derfor heller
ingen legeredskaber
- Betal med kort – vi vil gerne undgå håndtering
af kontanter
- Husk egen hængelås til omklædningsskabet (det
er ikke muligt at leje en hængelås)
Så HUSK at holde afstand, fordele jer i bassinerne
og tage hensyn til hinanden.
Vi takker for tålmodigheden i denne corona-tid og
glæder os til at se alle jer svømmeglade gæster
igen.

Gavlmalerne svinger penslerne
på Nordgårdhallen
Mandag den 7. september gik Gellerups gavlmalere
sammen med kunstneren Thomas Kruse i gang med at
lave et glad maleri på Nordgårdhallens nordvendte gavl,
som vender ud mod pladsen, hvor Helhedsplanens informationscenter E&P Huset er flyttet ned.
Gavlmaleriet skulle have fundet sted i august, men det
blev udsat på grund af corona. De glade malere har dog
været i gang med forberede et stort lærred, der kan males
på. Hallen er blevet spulet ned, der hvor der skal males,
betonen er blevet grundet, og muren er malet hvid.
Følg gavlmalergruppen på Facebook ”Liv og glade maledage på Nordgårdhallen”

Skræppebladets jubilæumsreception aflyst igen
Corona skyld i, at Skræppebladets reception
endnu en gang udskydes

FØLG ALMEN MODSTAND
GELLERUP TOVESHØJ
PÅ FACEBOOK
Almen Modstands lokale aktive i Gellerup og Toveshøj laver forskellige aktiviteter. Gellerupparkens afdelingsbestyrelse støtter Almen Modstand lokalt, så det
muligt blandt andet at male bannere til altanerne.
Følg med på Facebook: Almen Modstand Gellerup Toveshøj Bispehaven – eller kontakt Helle Hansen på 27
83 27 82.

Tredje gang er måske lykkens gang, men endnu har vi
ikke fundet en ny dato for, hvornår vi vil forsøge at fejre
Skræppebladet 50-års jubilæum.Men datoen vil blive
meddelt både i bladet, på Facebook og hjemmesiden, når
den kendes.
Ønsker du yderligere information, kan du kontakte Skræppebladets redaktionssekretær Elsebeth Frederiksen på tlf.
42 95 63 18. Eller skrive til Skræppebladets redaktion:
redaktion@skraeppebladet.dk
Til receptionen har redaktionen fået fremstillet to rolls-ups
med eksempler på Skræppebladets forsider gennem tiden.
(Foto Ulrik Hansen)

