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af Helle Hansen, ansvarshavende redaktør

Lys i mørket trods alt

I

denne mørke coronavinter skal
man holde godt øje med de få
lyspunkter, der på trods popper op
rundt omkring. Den 1. december blev der
uddelt en af de helt store tidlige julegaver
til beboerne i Skovgårdsparken, da det
viste sig, at afdeling 3 helt var faldet ud
af ghettolisten. Nu slipper afdelingens
beboere for at skulle leve de næste år
med truslen om tvangsflytninger og
nedrivninger hængende over hovedet.
Men som en anden Mr. Ebenezer Scrooge
skulle borgermester Bundsgaard selvfølgelig lige trylle sig frem med trusler om,
at Skovgårdsparken, selv om afdelingen
ikke mere er en ghetto, alligevel skal
indstille sig på at blive revet ned. Det
lyder desværre som optakten til et rigtigt
dårligt juleeventyr.
Eventyrlig glæde oplevede til gengæld
alle de, der har været med til at kæmpe
for at få godkendt borgerforslaget mod
ghettolister. Tirsdag den 8. december
var de krævede 50.000 underskrifter

”

Manglende huslejeindtægter er løbet
op i 14 millioner kroner; et tab, der er
ved at vride armen om på foreningsbestyrelsen og repræsentantskabet

i hus. Så nu bliver
Folketingets politikere
i hvert fald konfronteret
med det makværk af en
lovgivning, som op mod
11.000 familier rundt i hele
Danmark har måttet leve med i snart tre
år, fordi de bor i en såkaldt hård ghetto.

Ghetto-truslens nedrivninger hærger
således stadig de 400 familier i Gellerup
– og snart også 200 i Toveshøj — som
slet ikke endnu har kunnet få lov til
at stemme hverken ja eller nej til en
helhedsplan. Beboerne i blokkene, der er
udpeget til nedrivning, venter stadig på,
hvad der skal ske. Imens de venter, er de
manglende huslejeindtægter løbet op i
14 millioner kroner; et tabt, der er ved at
vride armen om på foreningsbestyrelsen
og repræsentantskabet, så der måske er
fare for, at det er beboerdemokraterne
selv, der igangsætter nedrivningsplanerne – før helhedsplanen overhovedet
er godkendt. Det er ikke et beboerdemokrati værdigt.

Hvis bare alle beboere i boligforeningens
afdelinger kunne få lov at opleve julefreden indfinde sig på trods af corona
og alle dens restriktioner, som det skete
for beboerne i Sonnesgården, hvor årets
julefrokost blev reddet, mens man var
sammen hver for sig — ja, så blev det et
rigtigt juleeventyr.
Dette er årets sidste Skræp – 50-årsjubilæet fik vi aldrig nået at fejre – men vi
satser stadig på en efterfest til foråret. Og
i starten af februar kan du godt begynde
at kigge efter Skræppebladets nummer
1 2021.
Indtil da – glædelig jul og godt nytår til
alle!
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Foreningsbestyrelsesmedlem Mathias L. Kofoed-Ottesen
fra foreningsbestyrelsen talte dunder mod ghettoloven.

Flere end 50.000 har underskrevet!
Nu skal borgerforslag mod ghettoloven i Folketinget
Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Helle Hansen

B

orgerforslaget mod den såkaldte
ghettolov fik i løbet af den
første uge af december så stor
opbakning, at det tirsdag den 8. december kl. 12.25 nåede de krævede 50.000
underskrifter. Så nu skal Folketinget
behandle spørgsmålet om ghettoloven og
ghettolisterne.
Borgmester vil stadig rive ned
Den 1. december var den dag, hvor de
såkaldte ghettolister udkom. Heldigvis for Skovgårdsparken var den røget
af listen. Der gik ikke mange timer, før
borgmester Jacob Bundsgaard fortalte,
at han alligevel havde i sinde at gennem-

føre udviklingsplanen for afdelingen. Det
betyder, at han stadig vil rive blokke ned
i en afdeling, der for få år siden blev renoveret for 350 millioner kroner.
Ghettolisten er makværk
For at markere ghettolisten mødte en lille
gruppe aktivister op i Joops Have i Gellerup lørdag den 5. december. Her gjorde
Mathias L. Kofoed-Ottesen fra foreningsbestyrelsen indtryk med sin tale.
”Ghettolisten er tydeligvis et makværk.
Den har ingen sammenhæng med virkeligheden. Den siger ingenting om reelle
forbedringer og fremskridt. Og den har
da under ingen omstændigheder æren
for dem. Derfor må vi ikke acceptere, at
historien nu bliver, at ghettoloven virker.
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For vi ved, at det ikke er sandt. Det skal
vi fortælle til alle. Specielt Kaare Dybvad.
For vi skal have afskaffet de ghettolister.
De er racistiske. Ubrugelige. Og dybt skadelige!”
Røster fra lokale
Den lokale beboer Lone Kramer greb også
mikrofonen med en opsang til politikerne: ”Forstår du, hr. Borgmester og fru
Statsminister, at jeres love skaber utryghed? Jeg har boet i Gellerup i 27 år og føler
mig meget dårligt behandlet.”
Venter på Folketinget
Nu venter vi spændt på, hvornår borgerforslaget kommer på dagsordenen i Folketinget.
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Tekst Peter Stampe, foto Bo Sigismund

Fra venstre: Erik Vilhelmsen, Paw Simon Krogh, Gert Sørensen
og Rene Qvist Jensen roser alle samarbejdet om projektet.

Rest-areal ved siden af Højriisparken
kan blive til nyt lægehus i Brabrand
En privat bygherre er i gang med at udvikle et jordstykke, som ved et mageskifte kan give beboerne i
afdeling 17 en række positive sidegevinster

H

vis alle ting falder på plads,
så kan afdeling 17, Højriisparken, om halvandet års tid blive
direkte nabo til et nye lægehus i Brabrand. Samtidig får afdelingen med 21
lejemål opgraderet sin parkeringsplads,
får et nyt affaldssystem, får reduceret trafikstøjen fra Silkeborgvej og får desuden
adgang til et nyt rekreativt område.
Arealet, det handler om, er et levn fra
dengang, man nedlagde trinbrættet ved
jernbanen og opførte Brabrandhus op
mod det skrånende areal op til Silkeborgvej.
Win-win for alle
Der er dog stadig en mængde hurdler,
som skal overstås. Først skal lokalplanen godkendes, før byggeriet måske kan
komme i gang. Dette ’måske’ skal nu ikke
tages for bogstaveligt, idet alle interessenter - bygherren Paw Simon Krogh,
det eksisterende lægehus i Brabrandhus,
kommunen, Højriisparken og Brabrand
Boligforening - alle som én er hooked på,
at lægehuset skal beholdes i Brabrand.
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Efter lokalplanens godkendelse skal
repræsentantskabet i Brabrand Boligforening på banen, idet repræsentantskabet
skal godkende salget af grunden ved et
mageskifte, der lidt forenklet sagt er salg
af én rettighed mod at få adgang til en
anden rettighed.
I dette tilfælde får Højriisparken
adgang til en opgraderet parkeringsplads
med fem ekstra pladser, som placeres på
den anden side af den nye bygning. Det
nye byggeri vil komme til at reducere trafikstøjen oppe fra Silkeborgvej, og afdelingen får fælles affaldssortering med
det nye byggeri samt adgang til nyanlagt
rekreativt område.
Godt samarbejde
“For at sikre sig bliver disse rettigheder
tinglyst af Brabrand Boligforening, således at de ikke senere kan fjernes af en
udefrakommende aktør,” oplyser Rene
Quist Jensen fra boligforeningens projekt-afdeling, da Skræppebladet mødes
på åstedet med ham, bygherre Paw Simon
Krogh samt Gert Sørensen og Erik Vil-

helmsen, henholdsvis kontaktperson
og bestyrelsesmedlem i Højriisparkens
afdelingsbestyrelse.
Når først lokalplanen er godkendt, kan
der søges om byggetilladelse. Formentlig foreligger byggetilladelsen i februar-
marts 2021. Derefter kan bygningen
opføres, hvilket forventes at tage op til et
år. Så formentlig kan den nye tre en halv
etagers bygning ses medio 2022.
“Men tidsplanen kan jo som bekendt
skride af alle mulige årsager, så dette er
et forsigtigt skøn af bygherren,” siger Paw
Simon Krogh og fortæller, at intet af dette
havde kunnet ladet sige sig gøre uden et
megafint samarbejde mellem alle parter.
“Alle har været opsat på at finde løsninger inden for de juridiske begrænsninger,
som kommunen og Brabrand Boligforening skal operere indenfor,” siger han.
Lægerne kan blive i Brabrand
Så skulle vi alle ikke krydse samtlige
fingre og tæer for en lykkelig udgang på
byggesagen, idet alle interessenter synes
at være opsatte på at se processen til ende,
så lægerne i Brabrandhus stadig kan yde
service til det stigende antal børnefamilier i Brabrand og også tage flere patienter
ind end de allerede nuværende 4200.
Og bygherre Paw Simon Krogh kan
med stolthed og glæde se sit hjerne- og
hjerteprojekt udvikle sig fra et lille barn,
der tager sine første vaklende skridt til
et fuldvoksent individ med egne handlemuligheder - i form af en ny bygning,
hvor der både er adgang til læge på første
sal, kontorer på anden sal og lejligheder i
stuen og øverst oppe.

Gode nyheder for
Skovgårdsparken

Keld Laursen under tv-optagelser
tirsdag den 1. december.

– og for alle os andre i Brabrand Boligforening
Af Keld Albrechtsen, formand, og Keld Laursen, administrerende direktør
irsdag den 1. december var en
meget vigtig dag for beboerne
i Skovgårdsparken og for alle
andre i Brabrand Boligforening.

T

råder i Danmark. Efter alle kunstens
regler er det dermed dokumenteret, at
Skovgårdsparken nu er blevet til et helt
normalt boligområde.

at tallene i forhold til arbejdsmarkedstilknytning, tryghed og andre udfordringer
tilsiger, at der skal sættes ind – uanset
om et område er på ghettolisten.

Det var nemlig dagen for offentliggørelsen af dette års ghettoliste. Da nyheden
om ghettolisten var ude kl. 11.00, var
glæden hos beboerne i Skovgårdsparken
og i boligforeningen stor: Afdelingen var
nemlig røget ud af ghettolisten takket
være et fald i andelen af dømte beboere.
Ja, faktisk var Skovgårdsparken forsvundet helt ud af listen over udsatte boligom-

Borgmester vil stadig nedrive
Efterfølgende har Aarhus-borgmester
Jacob Bundsgaard udtalt til blandt andet
JP Aarhus, at selv om Skovgårdsparken
ikke længere er på ghettolisten eller
listen over udsatte boligområder, skal
beboerne alligevel forberede sig på
nedrivninger og byggerier af nye boligtyper. Ifølge borgmesteren skyldes det,

Kommunen kan ikke diktere
Den udmelding er vi meget overraskede
over i boligforeningen, for ifølge Aarhus
Kommunes egen måling over ”udsathed”
er Skovgårdsparken helt nede som nr. 15
– altså meget langt fra de boligområder,
hvor man kræver nedrivninger.

Skraeppebladet.dk/ghettolov

Vi er heller ikke enige...
Vi er heller ikke enige i, at der er lovhjemmel til at kræve nedrivninger, for
lovgivningen er helt klar. En kommune
kan ikke alene diktere nedrivninger
eller salg af renoverede boliger, når en
afdeling ikke er på listen over udsatte
boligområder.
I stedet ønsker vi at fastholde blandt
andet den succesrige beskæftigelsesindsats, som har betydet, at beskæftigelsen på få år er steget markant – og
vi vil meget gerne samarbejde med
kommunen om andre nødvendige
indsatser, som er til gavn for beboerne i
Skovgårdsparken, og som kan bidrage til
at sikre, at afdelingen ikke igen havner
på ghettolisten.
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Gavlmalerne med Thomas Kruse
for bordenden er vilde med farver.

Gavl og gløgg
på dagsordenen
hos de glade malere
Tekst og foto Helle Hansen

I 2021 skal der glade farver på flere gavle i Gellerup, mener gavlmalerne

2020

har være et coronaår, der
er skyld i, at masser af
planer er blevet udsat. Det gælder også
gavlmalergruppens planer om at lave et
nyt stort gavlmaleri på nordgavlen af den
nyrenoverede Gudrunsvej-blok B7.
Men covid-19 kunne nu ikke helt stoppe
de glade gavlmalere, der med kunstner
Thomas Kruse i spidsen i sommer i
stedet kastede sig over at skabe farver og

glæde på et stykke af den grå kedelige
nordgavl på Nordgårdhallen.
Nyt år, nye gavle
Som juleafslutning samledes en del af
gavlmalerne i Gellerup Museum for at
lægge planer for næste år, hvor arbejdet
med et nyt stort gavlmaleri på den høje
blok forhåbentligt kan genoptages med
workshops og andre forberedelser, inden
penslerne bliver dyppet i maling.

Og under en pause på museets altan
spottede malerne en kedelig grå sydgavl
ud mod Inger Christensens Gade, som
de nu går i tænkeboks for at finde ud
af, hvordan den måske kan blive meget
smukkere at se på – forhåbentlig allerede
i løbet af foråret, som opvarmning til det
store maleri på Gudrunsvej .
Følg gavlmalerne på Facebook - Nyt
gavlmaleri på B7 i Gellerup.

Tekst Helle Hansen,
illustration Ulrik Ricco Hansen

Nej til
nedrivninger

P

å grund af covid-19 og tekniske
årsager blev det i slutningen
af november varslet fra blandt
andet BL, Danmarks Almene Boliger og
Boligministeriet, at dette års offentliggørelse af ghettolisten ville blive forsinket,
selv om det står i ghettoloven, at listen
skal offentliggøres den 1. december.
Det skønnedes dog, at listen ville nå at
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Kispus om ghettolistes offentliggørelse gjorde brug af fake foto nødvendigt.
udkomme i løbet af december måned.
De aktive i Almen Modstand Gellerup
Toveshøj Bispehaven indstillede sig
derfor på, at det ville trække ud med, at
beboerne i for eksempel Skovgårdsparken ville få at vide, om de var købt eller
solgt. Der blev derfor lavet planer om,
at der skulle ophænges et stort banner
over porten til Gellerup med Nej til

Nedrivninger, og der blev lavet aftaler
om ophængning med beboerne på 4. sal i
henholdsvis Gudrunsvej 42 og 44.
Men ud af det blå kom så ghettolisten
lige præcis til tiden, tirsdag den 1. december – og så måtte aktivisterne ty til digitale
hjælpemidler for at åf budskabet ud.
Men op kom banneret – og hvis man
ikke lige ved det ...

Gellerupparkens beboerhus er ved at tage form
Fremvisning af den nye fælles entre til bibliotek og samlingshus.

Beboerrepræsentanter fik et kig indenfor
i den nye Sports- og Kulturcampus med
bibliotek, foreningshus og beboerlokale,
der skal stå færdig december 2021
Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismund og Helle Hansen

S
De to øverste etager skal huse Foreningernes Hus.

iden foråret har beboerne i
Gellerupparken fra Karen
Blixens Boulevard gennem
det gule gitterhegn kunnet følge
byggeriet af den nye Sports- og
Kulturcampus, der hurtigt skyder
op af jorden.
Lige nu er tagpappet ved at blive
brændt på den del af byggeriet,
som skal rumme Samlingshuset,
der er beboernes og foreningernes
hus, samt det nye Gellerup Bibliotek. Mens Cirk-huset, hvor Cirkus
Tværs, fodboldklubben ACFC og
Gøglerskolen/FGU skal flytte ind
samme med Klatreklubben, ikke
helt er lukket til endnu – og de 14
meter høje vægge, der skal rumme
klatremuren i sydenden af byggeriet, mangler stadig at blive placeret.
Kæmpe multisal til møder
I starten af december fik repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen sammen med Skræppebladet
lov til at komme ind på byggepladsen for at se, hvordan byggeriet
skrider frem.

Indenfor i de store tomme rum,
hvor der stadig mangler lofter,
gulve og alt finish, kan man alligevel godt allerede nu få oplevelsen
af, hvor stort byggeriet er.
Efter års ventetid er der endelig
en kæmpe multisal på vej, hvor
der kan holdes stormøder og holdes beboerfester, og ved siden af
er der en lille sal til mindre arrangementer.
Foreningslokaler til aktivitet
På første og anden sal ud mod
boulevarden oven på det nye bibliotek får alle områdets foreninger
langt om længe mulighed for at få
ordentlige rammer omkring deres
aktiviteter efter år med hjemløshed, siden Foreningernes Hus blev
lukket.
Her bliver der lokaler i forskellige størrelser, som kan lejes eller
lånes til at holde møder og foreningsaktiviteter i. Med mulighed
for at give et kæmpe boost til områdets mange frivillige og ildsjæle,
som nu kun skal vente 12 måneder
mere, før det bliver en realitet.

Der er højt til loftet i den nye sportscampus.
december 2020 · Skræppebladet
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Et juleeventyr
- skulle dette have været
Tekst Daniel Mantel

NU

nærmer julen sig, vi er godt inde i december,
og børn i alle aldre glæder sig. Den første jul i
coronaens tegn. Det gør det til noget særligt.
På godt og ondt, men det bliver jo altid jul!
Nu er det nok kun en vis andel af Brabrand Boligforenings
beboere, der overhovedet fejrer jul. Men så har vi da coronaen
til fælles. Vi vil så gerne samles hele familien, alle generationer, jo flere jo bedre. Og de kære små, der bare ER kære omkring
jul, skal have, lige hvad de ønsker.
Det tilhørende gaveræs og ”Hvor ER julen dog blevet kommerciel!” er som alle andre år. Ligesom ønsket om en hvid jul,
altså smukt dalende sne helst den 24., nok heller ikke bliver
opfyldt i år.
Men et træ bliver pyntet, og så skal det plyndres. Dét lyder
lidt brutalt, men står i sangen, som Faber nok skal tage op.
”Fælles hver for sig”. Et slogan, der vistnok skal være opmuntrende. En anden vigtig del er dansen om træet. Muntert hånd i
hånd. Nånej. Stop!

Engangshandsker, negativ-erklæring og skiftehold
At holde hænder, selv den ene gang omkring juletræet, er
forbudt. Eller kræver engangshandsker, håndvask mellem hver
berøring af ... ja, hvadsomhelst. Og selv det er ikke nok. Denne
jul er noget af en nød at knække.
Der behøves et meget stort talent for organisering. Bordplanen er ikke ét puslespil, men en vanskelig fordeling af
mulige smittekilder og sårbare. Med brug af skiftehold og
kraftig udluftning, afspritning og to meter mellem hver stol ved
julebordet. Rettere, julebordene, nogle
må sidde på loftet. Til stor forbløffelse
for nisserne, der ikke plejer at komme
i spil før ”På loftet sidder …”.
Og rotterne, altså de julehyggelige
fra samme sang, ikke den væmmelige
slags, der undgår de mange fælder, ja,
de undres og bliver lidt bange. Før tid,
før deres linje i sangen. Rotterne skal
vist egentlig bare være glade for ikke at være mink! Og kæden
om træet, der så skulle slynge sig rundt i alle rum, dén er aflyst.
Julemanden, med den absolut senest daterede negativ-erklæring, sendes ind før tid. Med en ekstra runde gaver til de
mindste. Julen koster mange penge … Ikke mindst, når der skal
lappes på coronarestriktioner.

”
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Sputnik og andre ledestjerner
Før dansen om træet, der mest bliver en for en med afstand, er
der julemaden. Dét er også en øvelse, der kan give juleglæden
rynker i panden.
Portionsanretninger javel, men de skal stadig til og fra de
forskellige borde, og der er jo flere retter og opdelt i forskellige
tidsforskudte hold. Så hvordan undgå bare ét sted, hvor den
aldeles juleligeglade smitte KAN hoppe fra én social boble til en
anden? Og ER vores sociale bobler sikre?
Der lægges planer med tegninger af bevægelsesmønstre og
rækkefølger. Men det kun alt for velkendte onde symbol med
spidse takker sniger sig uundgåeligt ind i de mest perfekte
afviklinger.
Også selv om risengrøden står på enkelttallerkener, og der
bestemt ikke tages fra en fælles skål. Jaja; intet er så skidt,
at det ikke er godt for noget. Det er langt nemmere at placere
mandlerne i de navnemærkede tildækkede portioner til
ungerne.
Og så ER vaccinen lige om hjørnet. Mangen en tanke, der
måske ved sidste års jul nærmede sig en smule religiøst ved
de mere alvorlige salmer, svinger i år uden om jesusbarn og
direkte til EU og forhandlinger om vaccine.
En stille bøn om at undgå smitte for andre, og ikke kun en
selv, er nok også acceptabel for enhver Gud. De tre vise mænd
er forhindret i deres vandring grundet lukning af grænser.
Men ledestjernen stråler, dog stadig lidt usikkert, i forskellige
laboratorier verden over.
Lidt mere lokalt
Der er da lyspunkter midt i en på mange måder mørk tid.
Vi har virkelig lært at stå i kø. Det ses ved de test-stationer, der jævnligt dukker op. Vi er så ivrige, at vi gerne
står i timelange køer om morgenen for fællesskabets
skyld, med mundbind og afstand.
Det må være den eneste logiske forklaring. På morgentrængslen. Hen på eftermiddagen er der ikke én, der
venter, direkte ind til vatpinden. Måske er det for at få
fornemmelsen af ”Sikken voldsom trængsel …”. Eller mangel på
ret meget andet at foretage sig.
Langt det meste omkring Brabrand Boligforening er sat på
pause. Ingen møder, ingen beslutninger, beboerdemokratiet er
på papiret og forbliver stort set der. Kun hvad der ER vedtaget
før covid-19 (og dens lille sommer-snyd), kan fortsætte. Og så

nogle må sidde
på loftet. Til stor
forbløffelse for
nisserne

alligevel ikke helt, kun til hvor en forsamling skulle vedtage
noget videre … Videre.
Det er godt og skidt. Mest bare venten, der for mange er
utålelig. Som nedrivning af blokke og den slags ikke spor eventyrligt. En masse planer, der ikke ved, om de stadig er planer.
Kun de ordrer og bestemmelser, der er vedtaget fra folketing og
byråd, kan, måske, stadig gennemføres.
Ligesom den famøse ghettoliste bliver opdateret, nogle ting
MÅ gøres! NOGET må gøres. Tænker politikere og embedsmænd. Hvad beboerne tænker, er sværere at finde ud af.
Der er gået både jul og corona i enhver dialog, men hvem
ved: Måske er uvished en slags barmhjertighed. Og efter et
par ekstra år ER nogle af de afsluttede renoverings-projekter da også ved at være færdige.
Nye store byggerier skyder op, og det kan kun
være godt. Hvis bare det hele hang sammen …
Det gør det nok, et sted i fødekæden må der være
nogle med det store forkromede overblik. Dét er
rart at vide.

”

hvert barn får opfyldt sit ønske, hvilket nemt bliver til ”Jamen
julemanden sagde …” og påfølgende stortuden.
Så er der risikoen ved at få den ene unge efter den anden
placeret lige op i hovedet. Visir og beskyttelse eller ej. Og en
spritforstøver over hele julelandskabet, og hvad der ellers kan
findes på. Det bliver et ekstra hårdt job i år. Godt, at det ikke
er alle, der fejrer jul! Den ventende kø af børn ville både være
meget lang og en perfekt smittekæde.
Så er der dem, der igen i år, corona eller ej, holder jul alene.
Og i al stilfærdighed køber ind i de anbefalede ydertidspunkter.
Tidligere, før dette coronahalløj, var det måske lidt synd. Nu
synes det egentlig ret smart. Og det er også at udvise samfundssind, ”Fælles hver for sig”, kan de så se i
fjernsynet.
I den ensomhed, de enten har valgt eller
ikke. Måske er der lidt flere i år. Måske ikke;
vi vil gerne holde sammen i hårde tider. Og
det ER hårde tider. For verden, for dette land,
for Aarhus, for Brabrand Boligforening, for
beboerne, for dem, der kæmper for at få en
familie-jul til at fungere, for alle dem, der slet ikke holder jul.
For alle.
Altoverskyggende er, hvem der får det sidste ’Hoho’. Vaccinen, der lige så langsomt sætter gang i det hele igen? På godt
og ondt. Eller en muteret tredje, fjerde, femte ’bølge’ af vira, der
gnider i deres meget små hænder og smutter lystigt Aarhus og
verden rundt, gnækkende et forvrænget ’Hæhæ’? Det kaldes en
’100-års-begivenhed’.
Så for at få lidt eventyr tilbage: Det bliver en 100-års jul!

Måske er uvished
en slags
barmhjertighed

Julemanden kommer! Hvem får det sidste ’Hoho’?
City Vest juler som altid. Pynt og tilbud og de sidste skrigs”MUST”-gaver, julesalget vil igen slå alle rekorder. Med overholdelse af retningslinjer!
Og måske, bare måske, kommer der en rigtig julemand og
sætter sig i stolen. ’Hoho’ og et barn ad gangen. Med grundig
desinficering mellem hvert enkelt, det er hårdt arbejde for årets
center-julemand. Hvem vil have det job?
Der er jo det sædvanlige ansvar, på forældrenes vegne, for at

Hvem vil sætte sig her?
december 2020 · Skræppebladet
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Layouterens
klumme (1:4)
Historien bag Skræppebladets
nye layout
Af Ulrik Ricco Hansen

Skræppebladets
produktionsplan 2021
Udgivelser og frist for
indlevering af stof

R

edaktionen for Skræppebladet har i november 2020
udfærdiget en foreløbig produktionsplan med deadlines
og udgivelser i 2021.
Deadlines ligger en fredag med forventet udgivelse cirka to
uger senere. Udgivelsesdato er en torsdag, hvor bladet kommer
fra tryk – i de følgende dage bliver bladet runddelt til beboerne
og sendt med post til abonnenter. Nogle dage inden udgivelse
på tryk er det muligt at hente det nye blad i pdf-format fra
Skræppebladets hjemmeside.

Deadline

Udkommer

22.
5.
23.
4.
20.
24.
22.
3.

4.
18.
6.
17.
2.
7.
4.
16.

januar
marts
april
juni
august
september
oktober
december

februar
marts
maj
juni
september
oktober
november
december

Indlæg til Skræppebladet indsendes via e-mail til

redaktion@skraeppebladet.dk

eller afleveres til et redaktionsmedlem.
Du kan få hjælp og vejledning til at skrive ved at henvende dig
til Skræppebladets redaktionssekretær, Elsebeth Frederiksen,
på tlf. 42 95 63 18, redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

S

kræppebladets redaktion har længe villet have et
nyt grafisk udtryk og layout for bladet. Allerede
for over 10 år siden var der konkrete planer om
at igangsætte arbejdet med nyt layout. I 2013 havde
redaktionen nedsat et
udvalg, som formulerede
ønsker til nyt layout, og
en ”konkurrence” om nyt
magasin-udseende blev
sat i gang. Som frivillig
og redaktionsmedlem
var jeg med i udvalget.
Et budget på 30-40.000
til implementering af nyt layout blev vedtaget. Vinderen
af overordnet grafisk retning blev året efter kåret med en
bonus på 2.000 kr.
Der blev eksperimenteret med nyt layout for serien
”Med andre øjne” og foreningens sider.
Fysiske forandringer
Skræppebladets redaktion gennemgik en turbulent tid
med udskiftninger i redaktionen, redaktionens ledelse og
skiftende lokaler. Bl.a. skulle de faste rammer på Gudrunsvej 2 forlades, og meget af redaktionens arkiv og effekter
afhændes.
En udfordring var også efterfølgende indbrud, hvor
redaktionens computerudstyr på ny lokation blev stjålet.
Ny udvikling
Sidste år blev der igen taget hul på ideen om nyt layout. To
personer fra det oprindelige udvalg fandt de gamle papirer
og forslag frem igen. Den nye redaktion diskuterede detaljerne i 2019 på en workshop.
Skræppebladets layouter og AD’er, Jesper Krogh,
deltog, og efter workshoppen introducerede han en række
ændringer af bladet. Bl.a. forside, fonte (skrifttyper), varierende spalter på siderne og udvidet fleksibilitet.
Coronaåret
Vores faste layouter meddeler sidst i 2019, at han gerne vil
træde tilbage og overlade posten til ny layouter senest ved
udgang af 2020.
Dette får i coronaåret gang i panderynker hos Skræppebladets redaktør, Helle Hansen: Hvor finder man lige nu en
ny layouter, der passer til Skræppebladet?

Læs med i fortsættelsen i næste nummer.
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Skræppebladet online
Især kvinder
bruger
Skræppebladet
på nettet
Af Ulrik Ricco Hansen.
Foto: Bo Sigismund

Tusindvis af læsere bruger internettet som indgang til Skræppebladet. Webmasteren har kigget i statistikkerne om personer, der bruger internettet for at få information fra bladet
Webhotel
Hver måned har Skræppebladets hjemmeside mellem 10 og 23 tusinde besøg.
Det er 5.000-11.500 brugere (i gennemsnit
161-355 unikke brugere hver dag), der ser
mellem 50 og 78 tusinde sider om måneden.
Hver side består af mange dele, bl.a.
billeder, og webhotellet sender op mod en
halv million filer afsted hver måned.
De mest populære sider på Skræppebladets hjemmeside er nyheder om
bl.a. ghettoliste, corona, julehjælp og
afdelingsmøder. Fra arkivet er især
artikler om manglende huslejebetaling,
forsikring, natur og astronomi populære.
Google
Skræppebladets hjemmeside vises i
Googles søgeresultater over 67.000 gange

hver måned. Herfra klikker over 930 forskellige brugere sig videre ind på ny side
hos Skræppebladet. Det er omkring 200
unikke brugere om dagen.
Facebook
Skræppebladets Facebookside når i gennemsnit 83 forskellige personer hver dag.
Det er samlet over 1025 forskellige om
måneden. De fleste er kvinder. Skræppebladets Facebookside er en del af Skræppebladet, som kører uden fast kobling til
de trykte udgivelser. Her kan du finde
mange indlæg, links, kommentarer og
billeder, som ellers ikke finder vej til hverken det trykte Skræppeblad eller Skræppebladets hjemmeside.
Antallet at brugere svinger meget i takt
med Skræppebladets nye Facebook-opslag og emnernes popularitet.

Der er op til 5-600 brugere en enkelt
dag. Kun cirka en tredjedel af brugerne
er mænd. Især kvinder mellem 25 og 55
følger og bruger Skræppebladet på Facebook. Næsten alle er fra Aarhus, men der
er også nogle fra bl.a. København og Tyrkiet.
Typisk var der over 1.000 forskellige
brugere hver måned i 2020 – der var lidt
flere sidste år. Nogle ser blot et enkelt
opslag. Andre ser mere og måske flere
gange.
Højdespringer i slutningen af november 2018 var et indlæg om ghettoplan og
40-procent-regel. Opslag om redaktionssekretæren (i august) fik flest til at læse
med i år, men også indlæg om coronatest
i Gellerup (september), borgerforslag mod
ghettoloven (juni) og Generationernes
Hus (oktober) blev meget læst og delt.

De fleste brugere på Facebook er logget ind. Statistikken kan
derfor vise bl.a. kønsfordeling: (øverst kvinder, nederst mænd).
Skræppebladet på Facebook når især ud til kvinder
mellem 25 og 54 år (43 % af alle læsere).

december 2020 · Skræppebladet
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Foreningen

Spørgsmål og pressekontakt til Brabrand Boligforening:
Kontakt kommunikationschef Tine Martlev Pallesen, tlf.: 20 46 69 37

Nu er
Generationernes Hus
taget i brug
I slutningen af oktober flyttede de
første knap 40 unge ind i Genera
tionernes Hus på Aarhus Ø.
Siden da er der både flyttet ældre
og familier ind i huset, og den helt
nye daginstitution har også taget de
nye lokaler i brug
Tekst Mette Sejthen,
kommunikationsmedarbejder i Brabrand Boligforening

H

usets nye beboere, naboer, gæster, børnene i daginstitutionen og de mange medarbejdere, der allerede
nu arbejder i huset, skal samarbejde om at udfylde
visionen for huset og danne fællesskaber på tværs af generationer og livssituationer. Det vil de helt automatisk være med til,
når de tager hele huset i brug, for det er designet til, at møder
naturligt finder sted i det daglige, hvor alle deles om husets
fællesfaciliteter.
At Generationernes Hus også med tiden vil bidrage til
udviklingen af bymiljøet på Aarhus Ø ved at være et sted, hvor
man mødes til en kop kaffe i caféen, et aftenskolekursus i
konferencelokalerne eller bevægelse i multisalen, er chefen for
huset, Allan Tambo Christiansen, slet ikke i tvivl om.
”Der er uendeligt mange muligheder, som vi begynder at
udforske nu. Huset er helt unikt med fællesskab og samvær
øverst på dagsordenen, hvor alle har mulighed for at give deres
besyv med og sætte deres præg på det nyskabende hus,” fortæller Allan begejstret.
En begejstring, som deles af Brabrand Boligforening.
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Aktiv medspiller på tværs af generationer
”I Brabrand Boligforening har vi glædet os rigtig meget til at
byde vores nye beboere velkommen i Generationernes Hus.
Sammen med Aarhus Kommune har vi gjort vores absolut
bedste for, at huset skal være meget mere end blot et sted at bo.
Her har man som beboer og bruger mulighed for at være aktiv
medspiller i et større fællesskab på tværs af generationer – det
eneste, man som beboer skal gøre, er at tage del i dette fællesskab og husets mange aktiviteter. Det er vores håb, at alle,
der flytter ind i huset, har lyst til at bidrage til det helt unikke
fællesskab, som huset og hele konceptet omkring
Generationernes Hus tilbyder,” siger Keld Laursen,
administrerende direktør i Brabrand Boligforening.
I takt med at de nye beboere flytter ind, begynder
husets indretning også at tage form, og de mange
fællesrum er i øjeblikket ved at blive indrettet. Med
de mange nye møbler og interiør begynder huset at
tage form, og hvert rum får forskellig indretning, der
giver stemning og identitet.
Om Generationernes Hus
Generationernes Hus er et socialt, innovativt byggeprojekt, som er skabt i et samarbejde mellem Aarhus
Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra andre lande har man med Generationernes
Hus forsøgt at udvikle et helt nyt mindset omkring

det at bringe forskellige generationer sammen i én bygning;
børn, unge, ældre og familier.
I Generationernes Hus er disse ideer omsat til fysisk form:
boliger og institutioner - men her i en helt ny blanding, hvor
fællesfaciliteter på kryds og tværs inviterer til en helt ny måde
at være borger i en bydel på.
Generationernes Hus består af otte ”huse” med hvert sit facadeudtryk, og huset tilbyder to forskellige boformer: naboskab
og bofællesskab. De
to boformer giver forskellige grader af privatliv og fællesskab,
ligesom størrelsen på
boligen afhænger af,
hvilken boform man
vælger.
I bofællesskabet
har man ud over
det private rum et
fællesområde til deling med de øvrige beboere i ”boklyngen”.
Fællesområdet består af opholdsrum, køkken og i mange klynger også en terrasse. Det er i fællesområdet, at klyngens sociale
liv og fællesskab kan tage form.
I naboskaberne er arealet til fællesrum beskåret til fordel
for større boliger. I naboskabsklyngerne er der med andre ord
ingen delte fællesarealer i tilknytning til ens bolig – kun dem,
som huset i øvrigt byder på, og som er åbne for alle i huset.
Uanset boform er alle boliger private uden nogen form for
gennemgang for husets øvrige beboere.
For alle beboere i Generationernes Hus er der adgang til en
lang række fællesfaciliteter som multisal, værksteder, minibibliotek, sanseakvarie, legepladser, orangeri, fitness, fælleskøkkener, gæsteværelser, en café, hvor man har mulighed for at købe
sin mad, samt masser af hyggelige opholdsrum. Der er desuden
mulighed for at få passet sine børn i husets helt nye dagtilbud,
som tilbyder både vuggestue og børnehave.

Fakta
Brabrand Boligforening
har 40 ungdomsboliger
i Generationernes Hus
samt 40 familieboliger,
som udlejes fortrinsvis
til familier med
hjemmeboende børn.
De øvrige boligtyper –
ældreboliger, plejeboliger og handicapboliger
– udlejes af Aarhus
Kommune.
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Ny afdeling på vej i Tranbjerg

Brabrand Boligforening er i fuld gang med opførelsen af en ny afdeling i
forstaden Tranbjerg.
Læs mere om afdelingen, som forventes at stå færdig i oktober 2021

P

å Tingskovvej i Aarhus-forstaden
Tranbjerg er Brabrand Boligforening i fuld gang med at opføre en
helt ny afdeling. Vi har i forvejen mange
afdelinger i den sydlige del af Aarhus –
og nu er der altså endnu en spændende
en af slagsen på vej.
Den nye afdeling kommer til at bestå
af 32 huse i forskellige størrelser og
udformninger. Husene er placeret i otte
mindre klynger, der sammen med en
blandet arkitektur skal give et hyggeligt
og varieret miljø omkring husene.

Afdelingen forventes at stå færdig i
slutningen af oktober 2021. Ventelisten
til boligerne åbner, nogle måneder før
byggeriet står færdigt.
Området
Tranbjerg har alle de faciliteter, man
har brug for i hverdagen, og det er
derfor et populært område særligt for
børnefamilier. Byen har trods sin korte
afstand til Aarhus sit helt eget lokale liv
og naturskønne omgivelser.

Ny målgruppe
Modsat vores anden afdeling i Tranbjerg,
Østergårdsparken, er målgruppen for de
nye boliger ikke primært børnefamilier,
da der vil være et mix af forskellige
boligstørrelser. De mindste boliger er
toværelses boliger på 47 kvm., mens de
største boliger er 109 kvm. fordelt på to
etager. Der kommer således til at være
boliger både til familier, par og enlige.
Husene bliver opført i tidløse materialer med skalmure i tegl, vinduer i træ
og alu og tage beklædt med tagpap. Alle
materialer er velafprøvede og holdbare.
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Der er et godt netværk af stisystemer,
der gør det sikkert og hurtigt at komme
omkring, og som sikrer, at børn i alle
aldre kan komme nemt til og fra skole.
Langs de mange gå- og cykelstier
er der desuden mange legepladser,
sportslegepladser og grønne områder,
og der er både fritidsaktiviteter, skole,
sportsanlæg, bibliotek og gode indkøbsmuligheder i nærheden, uanset hvor i
byen man bor.

Fakta om byggeriet
Afdelingens boliger er fordelt således:
• 4 toværelses boliger på mellem 48
og 59 kvm.
• treværelses boliger på mellem 86
og 91 kvm.
• 9 fireværelses boliger på mellem
104 og 109 kvm.
Adresse:
Tingskovvej 98 – 160
8310 Tranbjerg

E&P Huset bliver til
Information Vest
I de røde containere er vi gået i gang med en brandingproces,
hvor huset indvendigt skal ”pakkes ind” i en ny og spændende,
permanent udstilling med informationer og flot grafisk materiale om områdets fortid, nutid og fremtid.
Den indvendige udstilling er færdig til januar 2021, hvor vi
glæder os til at vise den frem for alle interesserede

F

ørst på foråret vil den udvendige
branding også være klar. Her skal
der blandt andet sættes store bannere op, som tydeligt og på lang afstand
fortæller såvel beboere som folk udefra,
at dette hus er informationscenter for
Gellerup og Toveshøj.
Som en del af brandingprocessen har
vi besluttet at omdøbe E&P Huset til et
navn, der i højere grad fortæller, hvad der
foregår inde bag dørene i de røde containere. Og hvad er da mere nærliggende
end at kalde huset for Information Vest.
Information Vest er stedet, hvor man
bliver budt velkommen til området,

hvor man kan finde kultur, oplysning og
oplevelser, og hvor man får adgang til
Aarhus Vest.
Hvad har den seneste tid budt på?
I de sidste par måneder har Information
Vest lagt hus til mange lokale projekter
såsom Bydelsmødre og Baba. Vi har startet et samarbejde med Naturdetektiverne,
som fremover vil lave outdoorevents
på vores store plads hver anden lørdag.
Husk at holde øje med tipien, for når den
er oppe, har vi gang i aktiviteter, som alle
naturligvis er velkomne til at deltage i.
Vi har også haft besøg af 5.-klasserne
fra flere skoler i området, som har lavet
en udstilling baseret på indtryk og aftryk
af Gellerup. Udstillingen kunne opleves i
huset i november måned.
Bydelsvandringer med nye koncepter
Trods coronarestriktionerne er vores
bydelsvandringer også kommet godt
i gang igen. Vi har tilføjet nogle nye
koncepter, blandt andet en meget populær historisk vandring til Tovsgården
med byvandrer og formidler Pernille
Helberg Stentoft alias Vandrende-P.
Den 17. december forsøger vi os med en
ny vintervandring, der hedder Gellerup

By Night. Denne aften skal vi opleve
de mange flotte lysdesign i området og
besøge Square One.
Sideløbende med temavandringerne
laver vi fortsat vores klassiske bydels
vandringer, men knap så ofte som i
efteråret, da den tidlige skumring sætter
sine begrænsninger.
Koncerter – både live og streamede
Vi har her i efteråret taget hul på en koncertrække, som fortsætter i det nye år. I
november havde vi besøg af dansk-kurdiske AySay, og den 5. december gav
Simona Abdallah koncert. Alle koncerterne bliver streamet på Information
Vests facebookside, så alle kan være med
på bedste coronasikre vis. Næste koncert
bliver den 5. februar 2021.
Følg med i vores mange arrangementer på facebook.com/informationvest
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Afdelingerne

Få hjælp til at skrive om begivenheder og aktiviteter i din afdeling!
Kontakt Skræppebladets redaktionssekretær
Elsebeth Frederiksen, redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

Søren Løkkegaard er
klar til at trykke bladet.

SOFUS er
en institution
Holmstrups beboerblad
vil meget gerne skrive
om aktiviteterne

Holmstrup

 Afdeling 6 · A arhus V

Tekst og foto Jens Skriver

H

olmstrups beboerblad, SOFUS,
er kommet trofast siden 1977. Da
blev det skrevet på stencils og
duplikeret på en spritbrænder. De gamle
numre er afleveret til Brabrand-Årslev
Lokalhistoriske arkiv på Gellerup Bibliotek. Nu bliver det fotokopieret. Som det
sidste nye er det også begyndt at komme
i farver, og bladet har en meget dygtig
fotograf i Poul Jørgensen.
Mange holmstruppere har i tidens
løb været med til at lave bladet. For tiden
tager Søren Løkkegaard tjansen. Han
siger, at det ikke er så stort et arbejde,
som man skulle tro. Manuskripterne

sættes ind i en skabelon og trykkes.
”Holmstrup er et velfungerende
område,” fortsætter han, ”hvor klubberne
hviler i sig selv og fungerer godt. Mange
af dem har trivedes i mange år og er gode
til at supplere sig op. Det afspejler sig
også i SOFUS. Aktiviteterne bruger facebookgrupper, vinduer og opslagstavler til
information. Nogle holder interne møder,
som godt kunne refereres i SOFUS.”
Omvendt spørger han: ”Hvornår ser vi
nogle nye aktive?”
For tiden kan læses i SOFUS
En saltvandsindsprøjtning fik bladet, da

Urafstemning i Holmstrup betyder ny udbyder
af internet og TV-kanaler
Af Jens Skriver, foto: in-tv

S

tofa har opsagt sin nuværende
aftale med Holmstrup. Enten
skulle beboerne fortsætte med
individuelle aftaler med Stofa, eller afdelingen skulle indgå en ny, kollektiv aftale.
99 husstande med to stemmer hver
deltog i afstemningen.
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162 stemte for en ny aftale, 32 nej og fire
stemmesedler var blanke.
Ved afstemningen om ny udbyder stemte
54 på Stofa, 138 på in-tv og seks stemmesedler var blanke.
Derfor overgår afdelingen pr. 1/3 til en
ny, kollektiv aftale gennem antennefore
ningen med in-tv som udbyder.

Ib Skøt begyndte at skrive om litteratur.
Artiklerne bliver læst med stor interesse.
Søren er også meget glad for, at Sven
Ove Bøhm beretter om menighedsarbejdet ved Skjoldhøj Kirke. Han er glad
for, at der også kommer informationer
fra andre steder end Holmstrup. Men
han vil naturligvis gerne, at endnu flere
skrev til bladet. Især kunne han godt
ønske, at afdelingsbestyrelsen brugte
bladet.
For nogle er bladet uundværligt. Det
er nemt at have kontaktoplysninger og
telefonnumre samlet frem for at skulle
til at surfe.

Hvad er
in-tv?
Som alternativ til Stofa og YouSee har
antenneforeningen etableret en ny
udbyder.
In-tv leverer både tv-pakker og bredbånd fra Antenneforening Aarhus.

www.in-tv.dk

SOFUS spørger om
skulptur og kunstudvalg
Boligforeningens direktør svarer
også lokale beboerblade

Sonnesgården

Tekst Ulrik Ricco Hansen. Foto Bo Sigismund

R

edaktøren for Sofus, Søren
Løkkegaard, stillede et spørgsmål i det lokale beboerblad
i Holmstrup: Har Brabrand Boligforening et kunstudvalg og en politik,
der lægger vægt på kunst i vores
omgivelser?
Åbent spørger han om, ”hvor længe de to skulpturer, som
stod på Edwin Rahrs Vej ved Gudrunsvej og Lenesvej, skal være
fjernet og stå opmagasineret længere mod syd på motorvejs
kilen (i nogle år nu) og ligne skrammel på en losseplads? For
det ser da ud, som om krydset, de var opstillet ved, for længst er
blevet lavet færdigt?”
Kunstfond med over 1/4 million kroner
Brabrand Boligforenings direktør, Keld Laursen, svarer Sofus i
det følgende nummer i starten af december:
”Boligforeningen har ikke et egentligt kunstudvalg, men
der eksisterer en kunstfond med en kapital på p.t. 290.000 kr.
Afdelingerne kan ansøge om støtte til kunst i afdelingen, og
ansøgningen behandles af foreningsbestyrelsen.
Med hensyn til de to opgravede kunstværker, som står
opmagasineret ved Hasle Ringvej, skal der findes en placering i
de to afdelinger. Selvom selve lyskrydset er færdigt, kan andre
udviklingsplaner i området være en forhindring for genopstilling på de gamle placeringer. Men da magasinarealet skal
ryddes, vil kunstværkerne snart blive flyttet.”

Lysende
snemand i
Holmstrup
Foto: Mogens Nielsen

S

nemanden er
lystigt kommenteret på Facebook (Holmstrup Beboerforum):

Kristina: Det er David og Cocktail-Tina, der har lavet den.
Cocktail-Tina: Very cool.
Linda: Flot er den i hvert fald.
Rikke: Det er den kæreste snemand længe, og nu kan jeg også
finde hjem hver gang.
Majbritt: Den hygger og flot.
Ragnhild: Det er Henrik, der har sat den op.

 Afdeling 22 · 95 boliger · A arhus C

Julefrokosten i Sonnesgården
blev anderledes end normalt
på grund af corona
Sammen hver for sig
Tekst og fotos Jens Kragsnæs og Ole Møller

I

Sonnesgården er der de sidste mange år
blevet holdt fælles julefrokost, hvor 70-80
(eller flere) personer mødes til fællesspisning, bægerklang, fællessang og underholdning. Denne julefrokost er blevet organiseret og kokkereret
af ”de glade julemænd”, beboere med lyst (og overskud) til at
arrangere dette. Men sådan kunne det jo ikke blive i år – hvor
coronaen er over os med restriktioner og begrænsninger. Så de
glade julemænd måtte tænke nyt og anderledes.
Julefrokosten kunne ikke holdes i det dejlige fælleshus
med det store juletræ, der lyser op og giver glæde i hverdagen.
I stedet måtte den holdes rundt i lejlighederne, hvor beboerne
kunne samles i mindre grupper, så julen kunne komme i hus,
hver for sig og sammen.
Alt godt på en juleplatte
”De glade julemænd” købte ind, kokkererede og tilberedte 76
platter med sild, rejer, røget ål, hønsesalat, roastbeef, flæskesteg, mørbrad og lidt sødt til kaffen. Og efter en større logistisk
planlægning blev platterne fordelt på de forskellige etager, hvor
mindre grupper af beboerne samledes i forskellige lejligheder
for at nyde den gode julemad.
Når man senere gik rundt ved
lejlighederne, kunne man høre glade
stemmer og bægerklang, og vist nok
også lidt bjældeklang. Og de glade
julemænd og hjælpere, i alt ni personer,
kunne så med ro i sindet bænke sig
i fælleshuset og nyde en velfortjent
julefrokost i skæret af juletræets lys.
Så trods disse trange coronatider
kom julen alligevel til beboerne i Sonnesgården, hver for sig og sammen.

december 2020 · Skræppebladet
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Beboerrådgiverne
Søvangen · Skovgårdsparken · Gellerupparken · Toveshøj · Holmstrup · Odinsgård · Thorsbjerg

Abelone

Jens

Maryam

Husk at tjekke forskudsopgørelsen

Af Jens Høgh

Info fra beboerrådgiverne

N

u står jul og nytår for døren, og
efter et langt år med corona så
kan vi jo nok alle trænge til lidt
hygge med nogle af de traditioner, som
mange har med f.eks. julelys, julekager,
nisser og pakkekalendere.
En anden god fast tradition her sidst
på året er at gå ind på SKAT’s hjemmeside med NemID for at tjekke sine skatteforhold.
I november hvert år gætter SKAT på,
hvordan din økonomi ser ud næste år og
dermed, hvad dit månedsfradrag skal
være næste år. SKAT’s gæt er det, som
hedder forskudsopgørelse. SKAT bruger
oplysningerne fra dine seneste årsopgørelse til at udregne dit nye skattefradrag.
Fradrag for børn og kørsel
Nu ved SKAT jo ikke, hvad der sker i dit
liv, så derfor er det altid en god ide lige
at tjekke deres gæt og så ændre de ting,
som du ikke mener er rigtige.

Nogle af de ting, der kan være vigtige
at kigge efter er de renteudgifter, du har
på lån, og hvis du betaler børnebidrag
(via bank) eller er i arbejde og har ret til
kørselfradrag (alle kilometer over 24 om
dagen).
Gæld og ændring i indtægt
Derudover skal du være særlig opmærksom på, om du i SKATs gæt står med lønindtægt eller med kontanthjælp/ressourceydelse/dagpenge.
Dette er vigtigt, fordi der de senere år er
indført større beskæftigelsesfradrag, der
gør, at du får ”rabat” på skatten, hvis du er
i arbejde.
Hvis du tidligere har arbejdet, men nu
er på f.eks dagpenge eller kontanthjælp, så
kan du risikere en større skattegæld, hvis
du ikke ændrer din forskudsopgørelse.
Det er derfor en god tradition hvert år
i december at få kigget SKAT’s gæt igennem.

Rettelser til artikel om
beboermøde i afdeling 18, Lyngby

N

issen havde været tidligt på spil, da vi i sidste nummer
bragte artiklen om beboermødet i afdeling 18. Der havde i
hvert fald sneget sig hele tre fejl ind. Vi beklager fejlene, og her
kommer rettelserne:

•
•
•

Afd. 18 får større haveareal - de får mindre haveareal
Fire til seks beboere var til stede - tre beboere ud af fire var
til stede
To dobbelthuse med tre forskellige
slags lejligheder.

Lyngby

 Afdeling 18 · 4 boliger · B rabrand NV
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Få hjælp til skat
Du er også altid velkommen til kontakte
din beboerrådgiver, hvis du ønsker hjælp
til at gennemgå din forskudsopgørelse –
og husk – du kan ændre din skattekort
i løbet af året, hvis der sker ændringer i
dine forhold.
Vi ønsker alle beboerne en glædelig jul
og et godt nytår.
Beboerrådgiverne:
Afdeling 5
Maryam Fereidanian
20 18 54 24 (julelukket 23.12. – 4.1.)
Afdeling 4
Abelone Asingh
61 28 21 50
Afdelingerne 2, 3, 6, 11 og 12
Jens Høgh
61 28 21 26 (julelukket 23.12. – 4.1.)

Få direkte
nyt fra
Skræppebladet
Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbrev
Bliv en af de første, der læser med i Skræppebladet,
og få tips om alt det nye og aktuelle på mail.

Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbreve
skraeppebladet.dk/nyhedsbreve

Kontakt

Send rettelser om kontaktoplysninger
til redaktion@skraeppebladet.dk



Afdelinger

Afdeling 1,
Hans Brogesparken:
Asger Frederiksen,
tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com
Afdeling 2, Søvangen:
Erik Bløcher,
erik.h.blocher@hotmail.dk
Afdeling 3,
Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen,
formand@skovgaardsparken.dk
Afdeling 4,
Gellerupparken:
Youssef Abdul Khader
gnpy@hotmail.com
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:
Dorthe Nicolaia Gottlieb
dorthe.nicolaia@hotmail.com
Afdeling 8, Drejergården:
Lars Jakobsen
larsjakobsen@outlook.com
Afdeling 10,
Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen,
tlf. 24 84 59 29
roedlund@stofanet.dk

Brabrand Boligforening
Edwin Rahrs Vej 33
8220 Brabrand
Tlf: 89 31 71 71
E-mail: brabrand@bbbo.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Mads B. Kjeldgaard,
tlf. 50 37 66 65
madskjeldgaard@gmail.com

Afdeling 22,
Sonnesgården:
Jens Kragsnæs, tlf. 30 53 86 17
jensskov.kragsnaes@gmail.com

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag : 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 13.00

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Lise Ledet, tlf. 25 17 14 41
liseledet@stofanet.dk

Afdeling 23, Skovhøj:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 14,
Borumtoften:
Pernille Schmidt
pernilleschmidt65@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj:
pt. ingen formand

www.bbbo.dk

Afdeling 15,
Hasselengen:
pt. ingen formand
Afdeling 16,
Seniorbo Voldbækhave:
pt. ingen formand
Afdeling 17,
Højriisparken:
Kontaktperson Gert Sørensen
grms@mail.tele.dk
Afdeling 18, Lyngby:
Dennis Laursen
dennislaursen@gmail.com
Afdeling 19,
Bronzealdervænget:
Martin Johannesen Klepke,
tlf. 29 91 69 80
mklepke92@gmail.com
Afdeling 21, Hasselager:
Bernadette Gissel,
bg@stofanet.dk

Afdeling 25,
Østergårdsparken:
Christina Valsted Madsen,
tlf.: 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com
Afdeling 26,
Kildeagervej:
Maja Olesen,
afd26bestyrelse@gmail.com
Afdeling 29,
Valdemarsgade:
pt. ingen formand
Afdeling 30, Pilevangen:
Per Tirstrup Nielsen,
tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com
Afdeling 31,
Havnehusene:
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30
thorutting@gmail.com
Afdeling 32,
Aarhus Kollegiet:
Theis Weinreich
Theisweinreich@gmail.com

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

Peter Iversen, afdeling 6
Tlf. 25 39 87 28, peter-iversen@live.dk

Erik Bløcher (næstformand), afdeling 2
tlf. 50 41 48 28

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

Mathias L. Kofoed-Ottesen, afdeling 12
Tlf. 50 88 98 38, m.kofoedottesen@gmail.com

Johannes Faghtmann, afdeling 22
faghtmann@gmail.com

Helle Hansen, afdeling 4
Tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com

www.aarhusbolig.dk

Rådgivning mv.

Service m.v.

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.

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

Beboerrådgivning
Toveshøj
Maryam Fereidanian træffes på
Janesvej 33, st. mf.
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
Tlf. 20 18 54 24
Beboerrådgivning
ved Jens Høgh
Ingasvej 66 (v/selskabslokalet)
Tirsdag 10-12 og
torsdag 15-17.30
Tlf. 61 28 21 26
jens@beboerraadgivningen.dk
Beboerrådgivning
Holmstrup Mark
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6,
Tirsdag 15-17 og
”torsdags-kaffe” 10-12.
Tlf. 61 28 21 26
jens@beboerraadgivningen.dk
Gellerup retshjælp
Dortesvej 1, st. th.,
8220 rabrand, tlf 86 25 71 35
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6. th.,
8220 Brabrand.
Kontakt: Helle Hansen
27 83 27 82

Antenneservice Stofa
Kundeservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-19
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20
Døgnåbent
YouSee TV
Kundeservice tlf. 70 70 40 40
Mandag – torsdag: 08.00 –
17.30 Fredag: 08.00 – 16.30
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
Fritidsforeningen
Youssef Abdul Kader, formand
gnpy@hotmail.com
Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B,
8220 Brabrand
Det boligsociale hus
Yggdrasil
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand,
Kontakt: Troels Bo Lund
Knudsen: 23 89 73 96
Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Mads Siim, ms@ms-com.dk,
tlf. 41 78 86 00
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Det sker

Send arrangementer og aktiviteter
til redaktion@skraeppebladet.dk



Gellerupbadet

Som følge af regeringens
seneste udmelding vedr.
COVID-19-situationen i Danmark er Gellerupbadet lukket
foreløbig til og med d. 3. januar 2021. Alle månedskort bliver
sat i bero i perioden fra 9. december til 3. januar 2021.

Arkivfoto: Helle Hansen

Coronainformation

Du kan ringe til udlejningen
på telefon 89 31 71 71 i følgende tidsrum:
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 09.30-14.00
Torsdag: Kl. 9.30-17.00
Fredag: Kl. 9.30-13.00

Skraeppebladet.dk/corona

Du kan kontakte
vores servicecentre
på følgende numre:
Servicecenter Gellerup Toveshøj: 89 31 71 31
Servicecenter Søvangen: 86 25 26 15
Servicecenter Skovgårdsparken: 86 25 26 16
Servicecenter Holmstrup: 86 24 28 97
Servicecenter Harlev: 86 94 20 05
Servicecenter Hasselager: 86 28 49 55
Servicecenter Sonnesgade: 86 19 78 85
Servicecenter Valdemarsgade: 86 19 78 85
Servicecenter Havnehusene: 89 31 71 82
Driftscenteret Generationernes Hus: 20 46 69 37

Skræppebladet
ønsker alle
en god jul og et godt nytår
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Fyrværkeriregler

H

USK, at det kun er tilladt at bruge fyrværkeri fra
den 27. december og frem til og med 1. januar. Hvis
du eller dine børn affyrer raketter, kanonslag eller
heksehyl på andre tidspunkter, risikerer I en meget stor
bøde.
Det samme gælder, hvis andre bliver ramt af det fyrværkeri, som du affyrer. Det kan blive meget, meget dyrt, for
så dækker forsikringen ikke. Det er især i forbindelse med
tankeløs opførsel, ulovligt fyrværkeri og for meget alkohol.
Du får ingen erstatning, hvis du er kommet til skade, fordi
du for eksempel har holdt en tændt raket i hånden eller har
fyret ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri af.
Husk, at fyrværkeri ikke er legetøj!
1. Brug altid beskyttelsesbriller
2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet
eller ulovligt fyrværkeri
3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
4. Hold sikkerhedsafstanden, og læn dig ikke ind over
fyrværkeriet
5. Gå aldrig tilbage til en fuser.

Foto: Anna-Louise from Pexels

Brabrand Boligforening følger regeringens retningslinjer for
at begrænse spredning af coronavirus. Udlejningen og vores
servicecentre holder derfor lukket for personlig henvendelse
til og med den 28. februar 2021.
Til gengæld hjælper og rådgiver vi dig meget gerne over telefonen.

Skærpet fyrværkerilovgivning
Vær opmærksom på, at reglerne for fyrværkeri er blevet
skærpet. Der må ikke affyres fyrværkeri mod personer, politimænd, brandmænd eller andre i tjeneste eller i deres fritid.
Straf for affyring af fyrværkeri mod personer:
• Man kan få fængselsstraf
• Man kan blive smidt ud af sin lejlighed
For at sikre overholdelsen af loven vil politiet patruljere
ekstra i Århus Vest.

