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Vi skriver nu september, som i boligforeningsregi betyder 
massevis af beboermøder. Her er beboerne med til at fastsætte 
næste års huslejer. Og afdelinger, der kun holder et årligt 
møde, har også valg til bestyrelsen på dagsordenen. 

Det er vores beboerdemokrati, som træder i aktion. Det er på 
det møde, hver enkelt beboer har mulighed for at komme og 
bidrage med hans eller hendes ideer til, hvordan vi sammen 
gør vores afdelinger til gode hjem for alle.

Resten af året er det afdelingsbestyrelserne, der arbejder på at 
få livet i afdelingerne til at fungere, så boligerne er i orden, og 
områderne er rare steder at bo. Det gælder i de store afdelin-
ger, som Gellerup og Toveshøj, såvel som i de små afdelinger, 
som Borum og Lyngby. 

I hvert fald i teorien. For der er hele tiden nogen, som blander 
sig i arbejdet, opleves det. Hvis ikke det er foreningsbestyrel-
sen, så er det tilsynet, Landsbyggefonden, kommunen eller 
Folketinget. På trods af, at beboerne og deres valgte repræ-
sentanter ofte er det, som ved præcis, hvor skoen trykker, og 
kan komme med forslag til, hvordan en opgave kan løses. De 
gode råd er ovenikøbet ganske gratis, koster kun lidt simpel 
mødeforplejning og måske et telefontilskud.

Det kunne være interessant at prøve at lade beboerdemokra-
tiet i afdelingerne leve og regere, uden megen indblanding 
udefra eller ovenfra. Lad det være et forsøg i en afgrænset år-
række, på linje med de mange andre forsøg, der sættes i gang. 

Lav en startmåling – og lad beboernes ideer og forslag få 
lov at blive prøvet af – og slut så af med en evaluering af, 
hvorvidt forsøget gik godt eller skidt. Og så tag resultaterne 
fra de bedste forsøg og lad dem sprede sig ud til de øvrige 
afdelinger. 

Epilog for Lille Lars
På årets sidste sommerdag i 2019 var det definitivt slut med 
Lars Løkkes indflydelse på vores danske samfund. 

Det blev ikke en skøn afsked med en mand, der har brugt det 
meste af sit liv på at bedrive politik.
  
Men med hans rolle som hovedmanden bag tankerne om 
bekæmpelse af parallelsamfundet og de forfærdelige ghetto-
afviklingsplaner, så kan det være svært ikke at være bare en 
lille smule uartig og tænke: Der fik du, som du har fortjent.
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De unge er rykket ind i Aarhus Kollegiet
God stemning og masser af glade unge, da de studerende flyttede ind 

i det nye kollegie på Karen Blixens Boulevard i Gellerup
Tekst Helle Hansen, fotos Bo Sigismund

I weekenden op til studiestart slog det nye Aarhus Kollegiet 
dørene op for halvdelen af afdelingens studielejligheder. 
Fra tidlig lørdag morgenstund stod de unge og deres foræl-
dre klar til at modtage nøgler.
”Det er gået super, mega god stemning, glade unge og en 
masse hjælpsomme forældre,” fortæller administrations-
chef Susanne Witting, der uddelte godt 70 af de i alt 159 
nøgler til de studielejligheder, der står færdige i denne 
omgang. Til februar 2020 vil resten af kollegiet stå klart og 
være parat til at endnu flere studerende flytter ind.

Mærkbart i Føtex
De mange unge mennesker er allerede meget synlige i Gel-
lerupområdet, hvor de er blevet set på stien ned mod City 
Vest. Og kundebetjeningen i Føtex kunne sent lørdag aften 
bekræfte, at der i løbet af dagen har været mange flere unge 
handlende end normalt.

Udsigten fra kollegiet fejler ikke noget.

Og de bar flyttekasser ind.

Der var trængsel ved indgangen. Flyttekasser og møbler stablet op på fortovet.
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Det var Skovgårdsparkens energirenovering, der bragte boligministeren til Brabrand.

Ministeren fik lektion i beboerdemokrati
Boligminister Kaare Dybvad lagde vejen forbi Skovgårdsparken for at høre 

om afdelingens energirenovering med fine målinger

Af Helle Hansen, fotos Bo Sigismund

Skovgårdsparken havde gjort hoved-
rengøring, og der var hakket ukrudt 
i bedene, så afdelingen fremstod ren 
og pæn, da den nye boligminister, 
Kaare Dybvads, ministerbil svingede 
ind på Karensvej og stoppede op 
foran indgangen til Skovgårdspar-
kens driftskontor.
En lille uge før besøget havde af-
delingsformand Vagn Eriksen fået 
besked om, at ministeren gerne vilel 
komme forbi for at høre mere om 
potentialet i afdelingens energireno-
vering. 
”Jeg tror også, at han kom for at opleve, 
hvordan et belastet boligområde er. 
Men han fik foredraget og historien 
om et beboerdemokrati, der kræver at 
blive inddraget, ” siger Vagn Eriksen 
og fortæller, at det ikke var tal, men 
holdninger, han fortalte om. 

Historien om papiruld
”Vores renovering har krævet en 
stædig beboergruppe, der har været 

i stand til at stå fast på, at sådan vil 
vi bo. Det handlede både om indret-
ningen med ventilationen, der op-
rindelig var tænkt som en klods i et 
af de små værelser med et aggregat, 
der målte 60 x 60 centimeter. Efter 
en måneds leg med vores vvs-mand, 
som hele tiden blev stillet spørgsmå-
let: Vil du selv bo sådan? - så fandt 
vi en god løsning,” husker Vagn 
Eriksen, som også fortalte ministeren 
om to måneders tovtrækkeri med 
entreprenøren omkring isoleringen. 
”Vi ville have papiruld, men entre-
prenøren kunne ikke finde det. En 
enkel søgning på Google og et hurtigt 
telefonopkald morgenen efter betød, 
at Skovgårdsparkens beboergruppe 
samme dag ved middagstid kunne 
sende fire medlemmer af sted mod 
Vildbjerg,” fortæller Vagn Eriksen. 
Klokken 14 samme dag kunne han 
ringe til MT Højgaard og fortælle, at 
beboerne nu havde fundet det papir-
uld, de ledte efter.

Tre år med beboergruppen
”Jeg kunne se, at ministerens øjne 
lyste. Og jeg tror på, at han fik med 
sig, at det handler om gå-på-mod og 
om ikke at lade sig bremse af tekni-
kere. Som beboere skal man sige, 
hvad man ønsker, og så få nogle til 
at sørge for, at det kan lade sig gøre. 
Men det har betydet meget arbejdstid 
for de beboere, der var medlemmer 
af beboergruppen. Gennem tre år er 
de mødtes hver eneste tirsdag for at 
tale renovering,” fortæller formanden 
stolt.
”Jeg tror også, at det overraskede 
ministeren, at vi ikke stemmer i 
Skovgårdsparken. Vi taler os til rette. 
Det at føle, at man er med i processen 
og bliver taget alvorligt, gør, at man 
gider være med. Og så er det vigtigt 
at huske, at det er os, der skal leve 
med det, der bliver lavet. Det er vores 
hjem. Derfor kæmper vi. Det er tit 
bare et spørgsmål om sund fornuft.”
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Allan Røhl, til venstre for boligministeren, bor i den øverste blok på 
Sigridsvej. Han havde taget to tidligere afdeling 3-beboere med til 
mødet med ministeren.
Allan Røhl, 64, stammer fra Norge og er eneste beboer med dansk 
indfødsret i sin blok. Han roste afdelingen og var tilfreds med at bo 
her. Og så brugte han ellers tid på at kritisere borgmesteren og hans 
nedrivningsplaner i Gellerup, hvor Allan har boet i sine unge dage. 
”Det er et af de fedeste steder at have haft sin ungdom. Med afvik-
lingsaftalen tvinger man folk til at flytte, der har boet i afdelingen i 
over 35 år. Den nye helhedsplan har ikke fået en chance.  Så hellere 
afskaffe ghetto-stemplet og droppe de symbolske nedrivninger,” opfor-
drede Allan Røhl.

Hanan Yusuf og Shukri Jame med flere.
En større gruppe beboere snakkede med ministeren om manglen på beboerhus og mødesteder for afdelingens unge og ældre.

De lagde ud med at rose, at ministeren kom besøg, og sagde, at han gerne 
snart må komme igen. 
”Fordi at der er blevet gjort så fint rent i afdelingen i løbet af de sidste par 
dage,” sagde Shukri Jame.
Fritidsjobs til afdelingens unge blev også efterspurgt. 
”Tidligere var der kommunale fritidsjobs til unge i Skovgårdsparken, men 
nu er det kun unge i Gellerup og Toveshøj, der får glæde af det på grund af 
den boligsociale helhedsplan,” konstaterede Hanan Yusuf.
Og så kritiserede gruppen, at ændringer af busruterne havde gjort det rig-
tigt svært for især afdelingens ældre at kunne nå frem til bussen. Nu er der 
kun en med afgang hver time.

Ministerros til aktive beboere i Skovgårdsparken 
Stor interesse for at komme til at snakke med ministeren, der holdt åbent kontor på driftskontoret

Af Helle Hansen, fotos Bo Sigismund

Invitationen til at  mødes  med bolig-
minister Kaare Dybvad var hængt op 
i  opgangene  i  hele  Skovgårdspar-
ken,  dagen, før han kom på besøg.
Ministeren havde sat en times tid af 
til at mødes med beboerne i afdelin-
gen. Det tilbud var  der flere bebo-
ere (også tidligere), der tog imod. 
Efterfølgende  var ministeren meget  
tilfreds med de små møder.

”Jeg har snakket med utrolig mange 
engagerede beboere. Og jeg synes, 
der er stor grund til at rose den 
energi, som folk lægger i at skabe et 
godt boligområde her,” roste Kaare 
Dybvad.
Men jeg kan også se på tallene, at der 
er mange udenfor arbejdsmarkedet, 
og det er noget af det, som vi gerne 
vil sikre; at der ikke er boligområ-

der, hvor der er så mange, der ikke 
er på arbejdsmarkedet. Det tror vi 
ikke er sundt. Vi tror, du har bedre 
muligheder for at komme ind på 
arbejdsmarkedet, hvis du også har 
mange naboer, der er det i forvejen,” 
forklarede Kaare Dybvad.

Birte Marie Andersen (t.v) og Birgit Fuglsang var de første bebo-
ere, som kom til samtale i ministerens åbne kontortid. De fortalte 
Kaare Dybvad om det demokratiske arbejde i beboergruppen, som 
stod på i en treårig periode i 2011-13, hvor de aktive beboere 
mødtes en aften om ugen for at få indflydelse på renovering af 
afdelingens blokke.
”Vi havde rigtig fingrene nede i bolledejen. Og vi fik indflydelse 
både på ventilationsanlægget, som truede med at ødelægge vores 
små værelser, og vi fik også stoppet træfældningen og mange 
andre vigtige ting,” husker Birte Marie, som glad kunne fortælle 
ministeren, at hun i dag ikke betaler en krone i varmeregning 
ud over tilslutningen af hanen. Og det samme gælder for Birgit 
Fuglsang. 
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Naboerne fejrer hinanden i Sonnesgården
Tradition med massefødselsdag betød fest for 20 beboere på samme dag

Tekst og fotos Bo Sigismund

Mange nye afdelinger befolkes af 
børnefamilier, men seniorerne kan 
i høj grad også skabe fællesskaber. I 
afdeling 22, Sonnesgården, har man 
skabt traditioner i løbet af de 22 år, 
der er gået, siden afdelingen var 
nyopført. 
Og her er formlerne for godt nabo-
skab blevet sammenfattet i 12 punk-
ter:

Her er det naturligt, at sådan er det 
bare – det er ikke paragraffer, der 
håndhæves af andre end en selv. Det 
er bare endnu et eksempel på, hvad 
et stærkt socialt fællesskab i en afde-
ling kan udtrykke – i Sonnesgården 
er der 95 boliger, og her lever cirka 
130 beboere.

De 12 punkter er beboernes eget 
udtryk, og de har naturligvis været 
drøftet forud. Sådan bliver ting til i 
en afdeling, hvor naboskabet i løbet 
af årene har skabt et haveanlæg, en 
pensionistforening, et aktivitetsud-

valg, to madklubber, en ugentlig 
café, et motionscenter, en lang række 
kulturarrangementer og ikke mindst 
tradition for åbenhed og inddragelse 
i fællesskabet. 

Inddragelse af mange
Afdelingsbestyrelsen skifter ofte ud; 
det er endnu en måde at inddrage 
flest mulige af beboerne også i dette 
arbejde.
Alle disse tiltag koster naturligvis 
penge, men der er også ildsjæle, der 
har forstand på at skaffe eksterne 
midler – og den lange række af suc-
ceser fører naturligvis til, at beboerne 
holder ved. 
Der er også ofte besøg udefra for at 
se, hvordan det dog er lykkedes at 

skabe dette højst specielle sociale 
miljø.

Så er der fest
En gang om året holder alle, der 
fylder rundt eller halvrundt i løbet af 

året, en fest sammen, hvor alle andre 
beboere bliver inviteret. Der er en 
middag, sange og taler og samvær i 
fem timer. Traditionen går mange år 
tilbage.  
Til dette års fødselsdagsfest var der 
tilmeldt ikke mindre end 20 fødsela-
rer og 54 beboere, og forventningerne 
var store. 
En halv time før dørene blev åbnet, 
var der kø ved indgangen. 
Og så stod de 20 fødselarer ellers 
på række og modtog gæsterne. Da 
(næsten) alle kender hinanden, er 
der ingen, der har grund til at være 
formelle eller tilbageholdende, så 
allerede under velkomstglasset er 
stemningen festlig. Sygruppen (som 
vi tidligere har fortalt om i Skræp-

Første skål - og det blev mange flere i løbet af eftermiddagen.
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pebladet) har syet alle de festlige 
flagguirlander i hånden.

80 år er ingen alder
Til festen møder man simpelthen 
de unge, der er blevet ældre. Ikke 
mindre end 12 af fødselarerne havde 
opnået et 8-tal, men livskraft og 
energi er der ingen mangel på. 
Alle mærker vel alderen på en eller 
anden måde, uanset om man er 40 
år eller 75 år, men her er rollator eller 
kørestol ingen hindring – og man 
deltager som nabo i festen. 
Dengang Sonnesgården var ny, skulle 
man være 55 år for at flytte ind, så al-
dersgennemsnittet stiger med tiden, 
når man bliver boende. Ikke desto 
mindre er der ingen tegn på, at lysten 
til fællesskabet er mindsket, eller at 
der savnes aktive kræfter.

Aldrig sig selv nok
Meget få mennesker trives i længden 
alene, men det kan også være svært 
både at være med kollektivt og altid 
at være åben udadtil. Der er jo også 

familie, andre venner og bekendte, 
klub- og hobbykammerater osv. Små 
fællesskaber kan let blive lukkede og 
større uoverskuelige. 

Der er mange afdelinger, hvor nogle 
få strider hårdt for at få nogle fælles 
aktiviteter op at stå og holde dem 
i live, og andre, der lukker sig om 
dem, der har boet der siden tidernes 
morgen. Man kan ikke sætte livet på 
formler, men her i Sonnesgården er 
det åbne fællesskab en realitet – og så 
skriver vi formlerne bagefter.

Formand Jens er ved at indøve sangteksten.

Naboskabet trives i Sonnesgården.

Dørene åbnes klokken 13! Flagene er skam håndsyede.
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Boligministeren stoler på Aarhus Kommune 
og stoler på Brabrand Boligforening

Kaare Dybvad fastslår, at der skal voldsomme grunde til, før han vil blande sig i en udviklingsaftale, 
der er indgået af to flertal

Tekst af Helle Hansen, fotos Bo Sigismund

I forbindelse med besøget i Skov-
gårdsparken gav den nyudnævnte 
boligminister, Kaare Dybvad (S), en 
status på, hvor langt ministeriet er 
nået med behandlingen af de ind-
sendte udviklingsplaner, som kom-
munen og boligorganisationer ifølge 
lovgivningen skulle indsende den 1. 
juni.
”Jeg har ikke fået sagsbehandlingen 
ind endnu, men altså planerne har 
vi jo fået, og jeg har også haft anled-
ning til at kigge lidt i dem, men ikke 
fyldestgørende endnu. Så der går, 
vil jeg tro, et par måneder, før vi har 
en endelig afklaring. Men hvis kom-
munerne og boligorganisationerne er 
enige, så skal der meget voldsomme 
grunde til, før at jeg blander mig i 
det,” fastslår Kaare Dybvad.

Også selv om der, efter at aftalen i Gel-
lerup og Toveshøj er indgået, er kommet 
voldsomme tal frem omkring CO2-regn-
skabet i forbindelse med nedrivninger?
”Men CO2-regnskabet, det er ikke 
en del af den lovgivning. Selv om 
jeg selvfølgelig er enig i, at man skal 
gøre, hvad man kan for at undgå 
det. Men jeg bliver nødt til at tage 
udgangspunkt i lovgivningen, det er 
jo det mandat, jeg har fået af Folke-
tinget. Og hvis boligorganisationen 
og kommunen er enige om det, der er 
blevet indsendt, så skal der ret meget 
til, før jeg vil gå ind og blande mig i, 
at de skal lave den om.”

Processen i Aarhus omkring udviklings-
aftalen for Gellerup og Toveshøj har 
offentligt i flere omgange været kritiseret 
af Brabrand Boligforening. Og det var 
et meget lille flertal, der stemte ja til 
aftalen. Kunne det gøre, at du kigger den 
aftale lidt ekstra efter i sømmene?
”Nej, jeg bliver nok nødt til at holde 
mig til den linje, som er, at når der er 
et flertal i boligorganisationen, uanset 
om det er et stort eller lille flertal, der 
har besluttet noget, så er det det, som 
jeg skal forholde mig til. Fordi ellers 

er der jo mange spørgsmål: Hvad 
hvis det er fyrre procent, der er imod, 
hvad hvis der er tredive, hvad hvis 
det er tyve, hvad hvis det er ti pro-
cent? Hvad for en graduering laver 
du så? Altså jeg tror, at det er bedst at 
holde sig til, at flertallet, det er dem, 
der i sidste ende bestemmer, når man 
er uenig om noget. Selvfølgelig ville 
jeg da ønske, at man ikke var uenige 
om tingene, men det er man jo bare 
nogle gange. Og det er dem, som 
indsender det, og det er det, som jeg 
skal forholde mig til.”

Så selv om du ikke selv synes, at nedriv-
ninger er den bedste løsning, så tæller 
det mere, hvad flertallet mener?
”Nedrivning kan jo godt være en 
god løsning i enkelte tilfælde. Jeg 
mener bare i Skovgårdsparken, hvis 
folk siger til mig: ”vil du rive det her 
område ned?” - så siger jeg nej, vi må 
vi finde løsning, på en eller anden 
måde, som svarer til det område, 

vi er i. ”Sådan har jeg det sådan set 
hele vejen rundt. Altså jeg var da 
glad, da man i Vejle, hvor man havde 
helt nyrenoverede boliger, fandt en 
løsning, hvor man ikke skulle rive 
noget ned. Mens omvendt, når vi står 
her ved foden af højhuset (Astridsvej 
7, red. sekr.), så siger folk til mig, at 
det skal vi rive ned under alle om-
stændigheder. Altså, så vil det også 
være mærkeligt, hvis man havde 
en principiel holdning, der hed, at 
man aldrig vil rive noget ned. Eller 
hvis jeg snakker med folk i Nakskov, 
som siger, at de ikke har nogen til at 

bo i lejlighederne, så skal man også 
kunne rive det ned. Altså, jeg er 
ikke dogmatisk, jeg mener, at man 
skal bruge nedrivninger, der hvor 
det giver mening. Og det har været 
vurderingen fra Aarhus Kommunes 
flertal og Brabrand Boligforenings 
flertal, at der er det nødvendigt. Og 
det er jeg nødt til at stole på, at de har 
ret i,” fastslår Kaare Dybvad.

Direktør Keld Laursen var guide på turen rundt i afdeling 3
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Nedrivninger i Gellerup betyder store klimabelastninger
Arkitekt bag livscyklusanalyse kritiserer den voldsomme nedrivning af blokke i Gellerup, som er op til 

tre gange mere klimabelastende end at renovere
Af Helle Hansen

En paneldebat på Gellerupscenen, 
som i maj lagde gulv til Arkitektfor-
eningens årskonference, fik arkitekt 
og partner Søren Nielsen fra Tegne-
stuen Vandkunsten til at sætte sig 
ved sin regnemaskine.
I panelet sad borgmester Jacob 
Bundsgaard, og han argumenterede 
for, at han få dage forinden havde 
indgået en aftale med Brabrand Bo-
ligforening om at rive 600 boliger ned 
i Gellerup og Toveshøj. Borgmesteren 
sagde, at han godt vidste, at det kos-
tede på klimaregnskabet, men at det 
var nødvendigt at gøre noget.
Søren Nielsen gik efter konferencen 
hjem og begyndte at lave en livs-
cyklusanalyse (LCA) af henholdsvis 
nedrevne og renoverede boligblokke. 
Han nåede frem til nogle resultater, 
som det formentlig ville være rart at 

have haft, hvis man som beslutnings-
tager skal være med til beslutte at 
rive mange blokke ned. 

Ikke beregnet før
Politikerne i Aarhus Byråd traf 
beslutningen om at rive blokke ned 
sidste sommer, et halvt år før loven 
trådte i kraft og godt et år før Søren 
Nielsens LCA-beregning, der viser, at 
udviklingsplanen for Gellerup og To-
veshøj i værste fald, bliver tre gange 
mere klimabelastende, end hvis man 
renoverer.

Tallene fra Søren Nielsens undersø-
gelse blev i august offentliggjort i en 
artikel i Politikens tillæg, Byrum. 
Til Politiken fortæller Søren Nielsen, 
at han mener, at Aarhus-borgme-
sterens melding på Gellerupscenen 
var upræcis. Og i forhold til en 
ghettopolitik mener han, at der er det 
mærkeligt, at der ikke er nogen, der 
har regnet på klimabelastningen. 

Svagt beslutningsgrundlag
”Det er en blindhed, der er meget 
let at få øje på. Og det er en kæmpe 
mangel, at det slet ikke er blevet ind-
draget i beslutningsgrundlaget, hvad 
det betyder for klimaet at rive så 
mange boliger ned,« siger Søren Niel-
sen, der dog ikke beskylder borgmes-
teren for at ignorere klimaaspekterne:
”Han har sikkert spurgt og fået det 

svar, at man opfører lavenergihuse, 
”gætter Søren Nielsen, der mener, at 
det klimamæssige grundlag for ned-
rivning af blokkene, som politikerne 
traf deres beslutning på baggrund af, 
er for svagt. 

Klimaregnskab går ikke op
Søren Nielsens LCA-analyse af 
henholdsvis nedrevne og renoverede 
boligblokke viser, at nedrivningen af 
boligblokke i Gellerup i værste fald 
ved brug af nutidens gængse bygge- 
materialer, beton og tegl, er næsten 

300 procent mere klimabelastende, 
end hvis man renoverer.
Og Søren Nielsen fortæller, at selv 
om man skulle vælge at bruge eks-
tremt bæredygtige alternativer, så vil 
det stadig være cirka 30 procent mere 
klimabelastende at bygge nyt end at 
renovere.
»Man skulle bygge dobbelt så kli-
mavenligt, som vi kan i dag, hvis 
CO2-regnskabet skulle gå op. Selv 
ikke hvis de nye boliger blev bygget 
i halm, ville klimaregnskabet gå op 
ved at bygge nyt,« siger Søren Niel-
sen til Byrum.

En fjendtlig handling
Søren Nielsen giver i artiklen sit bud 
på, hvad der burde gøres for at løse 
de problemer, Gellerupparken har 
døjet med i årtier.
»Man skal bruge de byplanmæssige 
redskaber, man har, og som allerede 
har været i spil i Gellerup; bruge hele 
paletten af byplanmæssige greb som 
at blande bebyggelsen, flytte kom-
munale arbejdspladser til området og 
lave fortætning af boligerne,« siger 
Søren Nielsen, som ikke anfægter 
nedrivningerne af de første bolig-
blokke i Gellerup.
Men det er nedrivning af de 600 
ekstra boliger, han er bekymret over.
»Det er en voldsom ødelæggelse, 
der vil ske med de nedrivninger, så 
voldsomme, at man næsten kun ser 
det i krig, det er en virkelig fjendtlig 
handling,« siger han.
Søren Nielsen bliver til sidst spurgt, 
hvad han mener, hans LCA-analyse 
kan bruges til.
»Vi vil gerne have indført en praksis, 
hvor man aldrig tager den slags 
beslutninger uden at have regnet på 
klimakonsekvenserne. Det er ganske 
enkelt for billigt at føre den slags 
politik. Men hvis man fastholder 
nedrivningspolitikken, så bør man 
opføre erstatningsboligerne efter de 
mest radikale bæredygtighedsprin-
cipper. Ellers er det helt umuligt at 
forsvare klimamæssigt.”

Søren Nielsen holdt foredrag om energirenoveringer ved Arkitektforeningens Årsmøde på 
Gellerupscenen
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Ny minister lyttede til os
Boligforeningens formand skriver om sit og direktørens møde med boligminister Kaare Dybvad

Af Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Boligminister Kaare Dybvad holdt 
møde med Brabrand Boligfor-
ening i forbindelse med sit besøg i 
Skovgårdsparken mandag den 19. 
august. Han var ledsaget af sine 
embedsmænd, og fra os deltog for-
mand og direktør. Mit klare indtryk 
er, at han er meget positiv overfor 
Skovgårdsparken, og han lyttede 
og stillede spørgsmål, også om si-
tuationen i Gellerup og Toveshøj. 
 
Skovgårdsparken i centrum
Afdelingen har i tre år stået på den 
hårde såkaldte G-liste. Vi takkede 
ministeren, fordi han ikke længere 

ønsker at bruge G-ordet.  Men listen 
er der stadig og truer Skovgårdspar-
ken. Hvis udviklingen - der går den 
rigtige vej - ikke vendes hurtigt nok, 
kan afdelingen blive påtvunget en 
såkaldt udviklingsplan med omfat-
tende nedrivninger til følge. 
Vi gjorde Kaare Dybvad opmærksom 
på, at det ville være synd og skam, 
hvis gode velrenoverede og energi-
rigtige lejligheder i en velfungerende 
afdeling skulle rives ned. Det ville 
både være helt ude af proportioner 

og et stort samfundsmæssigt spild. 
Vi understregede, at der er en positiv 
udvikling i beskæftigelsen - og at der 
gøres en stor indsats i afdelingen. 
Det er mit klare indtryk, at minis-
teren ser meget positivt på Skov-
gårdsparken, og vi kan håbe på, at 
han vil støtte indsatsen for at undgå 
en udviklingsplan i dette område.  
 
Udviklingsplan for Gellerup og 
Toveshøj vil blive godkendt
Knap så opmuntrende er udsig-
terne for Gellerup og Toveshøj. Det 
stod klart, at udviklingsplanerne 
med omfattende nedrivninger vil 

blive godkendt i løbet af efteråret, 
når ministeren har drøftet pla-
nerne med partiernes ordførere. 
Der er et stort flertal for det i Folke-
tinget, og det såkaldte forståelses-
papir, som regeringen bygger sin 
politik på, forhindrer ikke godken-
delse af udviklingsplaner i de mest 
omtalte områder som Vollsmose, 
Tingbjerg, Mjølnerparken, Bis-
pehaven, Toveshøj og Gellerup. 
Derimod åbner forståelsespapiret 
for lempelser i andre områder.   

Kaare Dybvad lyttede opmærksomt 
til vores ønsker om genhusning for 
beboere, der tvinges til at flytte. Vi 
ønsker, at ministeriet godkender af-
talen med kommunen om, at borgere 
i nedrivningsramte boliger kan tilby-
des en bolig i deres egen afdeling. Der 
er i aftalen også en mulighed for at 
give tilbud om frivillig genhusning af 
beboere i boliger, der ikke skal rives 
ned. Vi opfordrede ministeren til også 
at godkende denne del af aftalen. 
 
Ønsker om visionær boligpolitik
Vi gav Kaare Dybvad tilsagn om, 
at vi aktivt vil medvirke til at føre 

en visionær boligpolitik ud i livet 
med blandt andet nye billige almene 
boliger og en aktiv klimapolitik. Der 
er ikke mindst brug for, at et flertal i 
Folketinget erstatter nedrevne boliger 
med nye billige boliger, ellers stiger 
uligheden i samfundet. 
Vi har inviteret både Kaare Dybvad 
og Folketingets boligudvalg til at 
besøge os i efteråret. 

Et kig til Gellerupparken fra Skovgårdsparkens højhus på Astridsvej
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Kulturuge spækket med oplevelser vinker forude
Lørdag den 14. september skydes ugen i gang med stort morgenbord på Hovedgaden 

ud for Genbrugsbutikken 
Tekst Peter Holm Stampe 

Brabrand Kulturuge løber af stablen 
igen i år i sin 21. udgave. Fra lørdag 
den 14. til søndag den 22. september 
præsenteres et righoldigt program, 
som kan tilfredsstille alt fra barnlige 
sjæle til et mere modent publikum. 
Og et voksent menneske kan sagtens 
give los af sin barnlige sjæl, samtidig 
med at vedkommende har et modent 
menneskes viden, overblik og erfa-
ringer. Der er således plads til alle på 
festivalen.

Getz på Jazzværket
Arrangementerne spænder vidt, alt 
fra jazz i Jazzværket, ”Celebrating 
Stan Getz”, som den afdøde Stan 
Getz (1927-1991) stadig spillevende 
kunne have spillet virtuost på sin 
saxofon. FN’s Internationale Demo-
kratidag i Q-huset i Gellerup. Ferni-
sering/kunstudstilling i Brabrand 
Sognegård med tre meget forskellige 
kunstnere og i Det Gamle Gasværk, 
hvor 23 lokale kunstnere udstiller. 

Whisky og byvandring
Der holdes også Foreningernes og 
klubbernes dag, og Brabrand Whi-
skyklub præsenterer atter ”Whisky 
med mad – mad til whisky”. Der er 

byvandring med det lokalhistoriske 
arkiv som initiativtager, og Brabrand 
Kirke laver ”krible-krable-kravle-
krybe” med børnesange, hvor børn 
og barnlige sjæle kan synge med, 
og der fortælles om at være lille i en 
stor verden. Igen for børn og barnlige 
sjæle.
”Den store tryllekunstner & hans 
kanin” spilles af en teatergruppe i 
Det Gamle Gasværk. Og 8.220 Ideer 
inviterer til ”True skov – og lidt godt 
at spise”, som finder sted på Buus 
Anlægsgartneri, Rætebølvej 6. Mens 
der er nyt om ”Årslev Fælled – frem-
tidens landsbysamfund” i Brabrand 
Sognegård. Og en masse andre ar-
rangementer.

Program på nettet
Dette er kun et lille udpluk af ar-
rangementerne, og her er ikke nævnt 
udtømmende, hvor og hvornår ar-
rangementerne finder sted, eller om 
der er gratis adgang eller adgang 
mod betaling, eller om der skal bestil-
les billetter på forhånd.  Det skal I, 
kære publikum, selv finde ud af. 
Folderen med programmet for hele 
kulturugen kan findes på Det Gamle 
Gasværks hjemmeside www.det-

gamlegasvaerk.dk  - eller I kan hente 
folderen i papirudgave på Det Gamle 
Gasværk. Så længe lager stadig 
haves.
Deltag i arrangementerne, og glæd 
dig på forhånd til ny viden, noget for 
lattermusklerne, noget til ganen og 
noget udviklende og uddybende for 
sindet.

Find programmet på www.detgamlegas-
vaerk.dk/photogallery/Kulturuge_2019.
pdf

KOM TIL DEMONSTRATION PÅ RÅDHUSPLADSEN LØRDAG DEN 28. SEPTEMBER 

OG KÆMP IMOD GHETTOPLANERNE!
Regeringen og boligministeren har i øjeblikket Aarhus Kommunes udviklingsplan for Gellerup/Toveshøj til 
behandling og godkendelse. Boligministeren har,  efter et besøg i Skovgårdsparken, udtalt, at han ikke vil flytte 
et komma i ghettopakken og stoler på, at Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune 
kan komme til enighed.  
I Almen Modstand mener vi, at det er forkert at rive mere ned i Gellerup/Toveshøj.
Vi mener, at ghettopakken er et angreb på alle almene boliger i Danmark. Vi ønsker også 
blandede bydele, men ikke når det kræver, at folk bliver tvangsflyttet fra deres hjem.  
Vi har stadig brug for jeres støtte og kamp.
Derfor vil vi gerne blive så mange som muligt blandt alle borgere i Aarhus. Ikke kun 
folk, der bor alment. Fordi det er en kamp for alle.

Så prik til din nabo, og kom til demonstration 
den 28. september klokken 13-15 på Rådhuspladsen

Følg mere med på Facebook: Almen Modstand – Aarhus - eller på www.almenmodstand.dk
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Atter ny organisering af boligforeningens driftsafdeling
Interview med Peter Aagaard, der er ny servicechef i Brabrand Boligforening

Tekst og foto Bo Sigismund

Bestyrelser og ansatte i boligforenin-
gen må igen indstille sig på foran-
dringer i organisationen og skal til at 
lære at begå sig under en ny ledelse. 
Skræppebladet har talt med Peter 
Aagaard, der er nyudnævnt service-
chef i Brabrand Boligforening.  Vi 
vender i næste nummer tilbage med 
en præsentation af Ole Hvid Jensen, 
boligforeningens nye tekniske chef. 
Peter Aagaard har været ansat i 
Brabrand Boligforening i et års tid. 
Her har han været serviceleder på 
Holmstrup Mark og i afdeling 3, 
Skovgårdsparken. Så han er indlevet 
i det samarbejde mellem beboere, be-
styrelser og ansatte, som er en vigtig 
del af boligforeningens kultur.

Så kommer man vel til at se dig på mange 
af efterårets kommende beboermøder?
”Ja, der er mange møder at gå til, 
men det kan jo ikke lade sig gøre at 
nå dem alle. Beboerkontakten har 
haft stor betydning i mit arbejde 
indtil nu, og den kan og bør stadig 
udvikles. Alle har en plads i det 
samarbejde, der bidrager til at skabe 
velfungerende afdelinger. Men der 
er så stor forskel på afdelingerne, at 
service og drift ikke kan sættes på 
nogen samlet beskrivelse.”

Hvad mener du om at sende opgaver i 
udbud?
”Udbud er ok, men det er ikke en 
vidunderløsning. Der er fordele og 
ulemper, så kriteriet er kvaliteten af 
arbejdet. Det kræver nøjagtige beskri-
velser og krav til udfaldet, og det er 
langtfra sikkert, at det vil være aktu-
elt i alle tilfælde. Det skal også ses i 
sammenhæng med planlægningen i 
afdelingerne. Der vil altid være tale 
om en afvejning. ”

Robotterne har fået indpas, hvad betyder 
det?
”Robotter kan frigøre medarbej-
dere til opgaver, der kan gå mere 
i dybden, og derved bidrage til at 
hæve standarden. Det vil betyde, at 
vedligeholdsbudgettet bliver udnyt-

tet bedre. Vi har lige sat dem ind i 
afdeling 19, ungdomsboligerne på 
Bronzealdervængnet, med succes. 
Men igen er der stor forskel mellem 
afdelingerne. En anden mulighed for 
rationalisering kunne for eksempel 
være en fælles maskinpark for flere 
afdelinger, som vil gøre det muligt 
at kunne udnytte specialmaskiner i 
stedet for at måtte leje dem til hver 
enkelt opgave.”

Hvordan skal driftscentrene se ud?
Der vil være forskellig størrelse, men 
det skal udvikles til at være bebo-
ernes driftscentre. Vi kan udlægge 
retninger, men det bliver afdelingsbe-
styrelserne, der beslutter, hvor meget 
de skal omfatte, og hvor store de skal 
være.  Op til en 1.400-1.500 lejemål pr. 
center vil være rationelt.

Kan afdelingerne se sig selv i den proces?
”Ja, men det forudsætter viden. Alt i 
beboerdemokratiet forudsætter, at de, 
der beslutter, uddannes og motiveres. 
Medarbejdere såvel som beboere må 
opleve ejerskab og fælles vilje. Det er 
deraf, der opstår en organisationskul-
tur.”

Er du god til at få din vilje?
”Ja, når forudsætningerne er klare, og 
nogen er bevidste om, hvad de vil, er 
det ikke så svært at komme igennem 
med sine ideer. Det kan naturligvis 
tage sin tid. Og resultaterne skal være 
synlige. Så det kræver også et indblik 
af dem, der engagerer sig.”

Driftsbudgettet er den største del, som 
beboerne har nogen indflydelse på?
”Ja, og det er de beslutninger, beboer-
ne møder direkte i hverdagen.” 

Ny organisering og nye ansigter i driften 
Driftscentre har efterhånden været diskuteret og forsøgt realiseret 
i Brabrand Boligforening gennem flere år, og sideløbende har der 
været udskiftninger af driftschefer. 
Nu er posten som driftschef imidlertid blevet delt i to nye stillin-
ger. Som ny servicechef ser vi Peter Aagaard, tidligere serviceleder 
på Holmstrup Mark og i Skovgårdsparken. Og i den nyoprettede 
stilling som driftschef finder vi Ole Hvid Jensen, der har arbejdet i 
boligforeningen det seneste halvandet år.

Peter Aagaard, 47 år, har en alsidig baggrund fra arbejdsmarkedet. Han har uddannelse 
og videreuddannelse som servicetekniker, diplom i ledelse og har arbejdet for Randers Kom-
mune indenfor energi og bygningsdrift.
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Markedsdag med stafet stor succes i Gellerup
Mange mennesker valgte at deltage i markedsdagen, som var annonceret i festugeprogrammet

Af Helle Hansen, fotos Bo Sigismund og Helle Hansen.

Solen skinnede fra en blå himmel, og 
graderne lå flot på den anden side af 
de 25, da Gellerup Fredsplads lørdag 
den 31. august lagde græs til en stor 
markedsdag med masser af boder og 
musik og underholdning på pladsen. 
Det var ene lokale aktører, der stille-
de op: Biblioteket, kirken, klubberne, 
den boligsociale indsats, fællesrådet, 
de to afdelinger, lokalhistorisk arkiv, 
Folkesundhed, Sigrids Stue og Livs-
værkerne. Usbekisk Forening gav 
smagsprøve på en lækker nationalret, 
mens Perlepigerne havde bagt ara-
biske snaks, og brugerrådet solgte 
lækre hjemmebagte kage med kaffe. 

Stafet for Livet i ny udgave
Dagen gav også mulighed for at være 
aktiv ved den årlige Stafet for Livet 
Brabrand, hvor deltagerne blev sendt 
ud på tre forskellige ruter, der alle gik 
op i den nye park. 
Normalt foregår Kræftens Bekæm-
pelses stafetter over 24 timer, men 
årets Brabrand-udgave foregik over 
fem timer, hvor deltagerne selv be-

stemte, om de ville gå eller løbe. Hos 
Somalisk Sundhedsforbund kunne 
alle gratis få et sundhedstjek.

Der var regnbueløb for børnene.

Der var masser at leg for børn. Fighterne gik forrest med solsikker.

Stafetten havde en rute rundt om søen.

Der var masser af boder på pladsen.

Der blev tegnet og malet.

Fredspladsen i Gellerup emmede af liv på markedsdagen.
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Nyrenoveret glæde
En renoverings lyksaligheder set fra femte sal i B4 - Gellerups flot hullede blok

Tekst og foto: Daniel Mantel

Han havde ikke drømt om så megen 
direkte involvering. At være en aktiv 
deltager i en spændende udvikling. 
Og ikke bare flytte ind i en ny færdig 
bolig, men være en del af fornyelsen. 
Med så mange interessante følger. Og 
så endda uden midlertidig genhus-
ning: Direkte ind i et af de spritnye 
lige netop næsten knap færdige pilot-
projekter. Jamen! Dét gav ikke mange 
kedelige øjeblikke. Her er et par af 
de mere pudsige - som passager i et 
projekt med mange piloter. Fuld fart 
frem!
Selve flytningen var også foregået 
hu hej, med fremrykkede datoer pr. 
sms. Smart! Ikke noget med lang-
sommelige mails eller breve. Kun 
omkring selvfølgelige gebyrer for 
at komme en halv time for sent til 
nøgle-overdragelse og lignende: Det 
kom logisk nok på skrift. Det ER jo 
noget af en koordinering, der skal 
til. For at en boligforening kan holde 
sine planer. Det forstår den fleksible 
lejer. Også at boligforeningen så selv 
ikke helt kan hitte rede i det og kikser 
egne aftaler. Med al den planlægning, 
ikke underligt. Men dét er en anden 
historie.

Så nyt, så teknisk, så … 
Hvilket avanceret nyt låsesystem! 
Han var virkelig imponeret. Så nyt 
og med så mange fikse funktioner, at 
der skulle tre reviderede vejledninger 
til. Forståeligt med så kompliceret 
system. Med alle utænkelige mulig-
heder, der da hen ad vejen næsten er 
kommet til at fungere. Og det skabte 
en del morskab, de noget skøre 
udgaver af navne på opgangens 
beboere. Altså efter indkodning i 
dørtelefonens IQ-krævende søge-
system: Her bor kloge mennesker! 
Det er et godt signal at sende. Og 
indkodning i postkasser. Nemlig! 
Selv postkasserne er en del af det 
moderne system. Ikke underligt, at 
de havde lidt besvær med at virke, og 
at midlertidige gammeldags blev sat 
op. Postkasser KAN være en ganske 
indviklet ting. At alle postkasser blev 

flyttet fra deres oprindelige plads, 
viser blot, hvor omhyggeligt der blev 
kælet om hver detalje. 
Da systemet kører med individuelle 
batterier i hver dørlås, og systemet 
i begyndelsen stod og konstant 
slugte strøm, også når ikke i brug, 
var boligforeningen så venlige at 
fortælle, hvordan man skulle sikre 
sig: De fortalte og viste, hvordan et 
9-volts-batteri ser ud, og hvordan 
det kan bruges i nødstilfælde. Så nu 
går alle, der vil være forberedt, rundt 
med sådan et batteri. Efter selv at 
måtte købe det, men hvad: Vi går jo 
rundt med så meget i lommerne al-
ligevel. Og man kan da ikke forvente, 
at boligforeningen indkøber nød-
batterier til hele fire opganges døre: 
Tænk hvilken præcedens! 

Helheder og huller
At hele badeværelset er ét stort 
element, er simpelthen en genistreg. 
Det gør selvfølgelig rummet en 
smule mindre. Men som dén plads 
er udnyttet! En håndvask, der lige 
netop er dét: En vask til én hånd. Og 
et stort spejl, der ikke levner plads til 
en hylde. Godt ’nb!’ til beboeren. Der 
må jo ikke bores i sådan et container-
badeværelse. Så går der hul på hele 
fidusen. Til gengæld er der sat hele 
to kroge op til håndklæder og, ja, 
næsten alt andet. De bliver så våde, 
når man tager bad, men det er der en 
pointe i, selvfølgelig.
Det er sådan, at det ikke er muligt at 
tage et almindeligt brusebad, uden at 
HELE badeværelset bliver vådt. Så alt 
skal alligevel ud, før den slags vand-
slugende og forbrugende rutiner. Nå 
nej, han opdagede efterhånden, at det 
eneste, der ikke blev vådt, var toilet-
papiret. Holderen er nemlig anbragt 
under håndvasken, bag toilettet, 
sådan uden for rækkevidde. Med-
mindre man er akrobatisk. Også dér 
er der tænkt på lejeren: Hvem siger, 
man ikke kan kombinere toilet-besøg 
med lidt gymnastik? Nej vel?
Noget, han først opdagede efter et 
par uger, viser, hvor gennemtænkt 

det hele er. Ja næsten udspekuleret! 
De tilbageblevne øverste køkken-
skabe er hævet. Næsten op under 
loftet, men med en stol og via køk-
kenbordet, kan den plads da bruges. 
Så fandt han ud af, hvorfor enkelte 
ting bare forsvandt. Helt mystisk 
eller magisk. Hvad man ikke kan se, 
er et stort åbent hul omkring emhæt-
te-udsugningen: Dér kan ting yderst 
praktisk gemmes. Den slags ting, 
man ikke bruger til daglig. Eller mere 
end en gang om året. Og som kan 
tåle det lag af beskyttende støv og 
fugt, skidt og møg, der uundgåeligt 
vil lægge sig. Men til rustfri og ufor-
gængelige genstande, der egentlig 
burde smides ud - er det et fortrinligt 
gemmested. Ude af øje, ude af sind 
… et ret anvendt gennemført princip 
i renoveringen. 

Køkkenvanebedring 
Og stor ny ovn, nye kogeplader, 
emhætten, hele det sammenlimede 
køkken! Gigantisk familieovn, med 
plads til de største gourmet-
anretninger eller en lille hval. Funk-
tioner til grillparty og BBQ, skulle 
det engang blive aktuelt. Og igen så 
gennemtænkt: Den mere almindelige 
opvarmning af færdigret til en person 
… ingen ”nem genvej” som bare et 
mikrobølge-*pling*. Næh, der sørges 
for, at han skal gøre noget ud af mad-
lavning! Endnu et boligsocialt tiltag. 
Ligesom den aktiverende mangel på 
plads til opvask. Han blev hurtigt 
træt af at flytte rundt på snavsede tal-
lerkener og andre køkkenting. Ind i 
den rummelige ovn og ud igen, over 
på kogepladerne, hypermoderne, 
smukt nedfældet i bordpladen, og så 
… ingen vej udenom: 
En opvask kan aldrig nå at blive til 
mere end en kop, kniv eller gaffel 
og en halv tallerken. Medmindre 
det skal ende som en tidskrævende 
flytten rundt på ting, alt efter brug af 
ovn og kogeplader. 
Smart design! Det afholder beboeren 
fra at lade en opvask vokse: Plads til 
en sådan er ganske enkelt ikke mulig. 
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Der er tænkt på lejerens hverdag! 
Ikke noget med gammel tilgroet 
opvask … ikke hvis køkkenet skal 
bruges til andet. Sådan kan et nyt 
køkken ligefrem forme lejerens hver-
dag til det bedre: Mere omhyggelig 
madlavning og ingen opvask over 
100 cm2! 

Udefrakommende… 
Lidt det samme måtte han indrømme 
omkring den helt nye elevator. Fra 5. 
sal er den en selvfølge … Men han 
skulle blive klogere: Aldrig har hans 
kondi været bedre! Der gik kun et par 
måneder, så begyndte den fabriksnye 
elevator at strejke. Uforudsigeligt, og 
dét var en del af det smarte: Om han 
så kom hjem med flere tunge poser 
indkøb, var det spændende: Var det 
en af dagene, hvor hans form skulle 
forbedres? 
Han prøvede også selv at være i 
elevatoren, da den valgte at lade folk 
bruge den sundere trappe. Fint hele 
vejen til ’Kælder’, der er betegnelsen 
for den almindelige ind- og udgang. 
Ligesom ’Parterre’ er tre trin op, og 
ellers det samme. Der er mange valg. 
Valgfrihed er et gode! Men altså, han 
nåede ’Kælder’, og BUMP! - 10 cm 
under almindelig højde. Selvfølgelig 
kunne dørene åbnes, ikke noget med 
at sidde fast. Alarm-knappen er vist 
mest til pynt. Men har da en pæn 
farve, og gør hele kontrolpanelet 
endnu mere overbevisende. Pynt 
eller ej. Dørene kunne altså åbnes. Og 
det beviste også de dygtige teknike-
res første stensikre konklusion. 
At de mange elevatorstop, altså 
af den permanente slags, skyldtes 
”Udefrakommende påvirkning; 
elevatoren fejlfri”. Det var jo korrekt: 
Han VAR jo kommet udefra, var gået 
ind i elevatoren og havde trykket på 
en knap … Dét var værd at huske, 
da der så kom en lille uge med helt 
lukket elevator og et officielt skilt. 
Det var nok alt det udefrakommende, 
der skulle fjernes. 

Et kapitel for sig… 
Persienne-systemet ER afgjort noget 
for sig. Det er nytænkning, når det 
er bedst. En genial konstruktion, 
med persiennerne inde mellem de 
to lag vinduer, og et med magneter 
styrende snoretræk. Ingen frithæn-
gende, flaprende, støvsamlende, 
klaprende persienner, og ikke noget 

med uharmoniske selvvalg af farver 
eller andre tiltag, der ødelægger den 
overordnede arkitektur. Men frem 
for alt er det utroligt godt tænkt for 
lejerne. Innovativt!
Specielt i en vestvendt lille mf-
lejlighed er det bydende nødvendigt 
at kunne blænde af for solen i som-
mertiden. Ellers bliver det den rene 
sauna. Og selv om der er tænkt på 
meget, er det dog ikke en af de nye 
funktioner. Det blev det så lidt al-
ligevel, i hvert fald for ham. Men 
det siger sig selv. At sådanne nye 
højteknologiske opfindelser har deres 
små børnesygdomme. Indkørings-
vanskeligheder, forventeligt, ganske 
som med låsesystemets wifi-baserede 
kompleksitet. Ikke for nybegyndere! 
Men nogle skal jo være de første, 
ellers kommer verden ikke videre. 

Persiennen, en af de to store, be-
gyndte at skurre lidt. En lille knasen, 
kun en anelse. Han også havde. Han 
begyndte at være MEGET forsigtig 
med de persienner… Alligevel faldt 
snoreholderne af. Sådan bare… et 
lille *plop*. HAVDE han dog blot 
ladet den imponerende nyopfindelse 
være! SÅ vigtige er persienner heller 
ikke… Jo, som nytænkt design, bane-
brydende konstruktion. Afgjort! Men 
i praksis kunne han da have undvæ-
ret at bruge dem så meget. Blot beun-
dret systemet… Men sket var sket, og 
det var en lettelse at opdage, at det 
ikke var noget af det smarte magnet-
hightech, der var fejl ved. Næh, det 
var mere lavpraktisk, noget med den 
lim, der skulle holde… Og såmænd 
nogle ganske få centimeters forkert 
placering af snoretrækket. Måske. 
Der var en del uenighed om, hvad 
det kunne være. Og forskellige forsøg 
på løsninger, dobbelt-klæbende tape, 
ny lim og andet. Der blev virkelig 

testet nogle muligheder! Det skortede 
ikke på interesse, så der var mange 
forskellige personer involveret. Den 
slags giver indblik! Nemlig i hvor 
kompliceret samarbejdet mellem 
boligforening, entreprenører og 
underleverandører er. Imponerende, 
at det overhovedet kan lade sig gøre. 
Respekt! Og ofte i næsten 40 grader. 

Det forkromede overblik
Man må lige sætte tingene i perspek-
tiv: Hvad betyder et par måneders 
ubrugelighed af 30 ud af 40m2, altså 
set i det store billede? Man bor jo ofte 
i sin lejlighed i et tiår eller flere! Han 
forstår perspektivet: Fornemmelsen 
af at have boet i den nye fine lejlig-
hed næsten lige så længe som de 10 
år i den gamle … kan han anerkende, 
eller i det mindste erkende. 

Det er direkte symptomatisk om hele 
renoveringen. Det siger SÅ meget 
om, hvor præcist udregnet det hele 
er, lige fra starten til de nok snart 
engang er færdige. At kunne tilrette-
lægge SÅ meget på papiret, i teorien, 
ud fra tegninger, mål, og erfaring. Nå 
ja, sidstnævnte, dén med erfaringen, 
er så det, vi er en stolt del af.
Stadig, og sikkert i lang tid endnu. 
Passagerer i projektet med mindst én 
pilot. Nok nærmere mange. Men det 
er ikke kokke! Intet fordærves.  
For nogle er det såmænd kun 
hyggeligt med endnu en omgang 
håndværkere, den nu annoncerede 
’opgradering’. Foruden den næsten 
daglige gang af forskellige teknikere 
og servicemedarbejdere: Han og man 
føler da virkelig at være en del af pro-
jektet! Og det MÅ jo indrømmes, at 
enkelte enlige i de små mf-lejligheder 
kun er glade for besøg. Igen og igen 
og igen. 
To skridt frem … Fuld fart! 

Udsigt til renovering. Med persienne-blik.



Der er fuld gang i flytteplanlægning og nedpakning i 
Brabrand Boligforenings nuværende administration på 
Rymarken, for efter knap otte år i lejede lokaler flytter 
administrationen nu over i Gellerupparken.
Her står en 3.000 kvadratmeter stor administrations-
bygning klar til at tage imod boligforeningens medar-
bejdere, beboere, aktive i beboerdemokratiet og andre 
besøgende.
Bygningen kommer - ud over ekspedition og kontorer for 
de ansatte i administrationen - også til at rumme drifts-
personalet for afdeling 4, Gellerupparken, og afdeling 5, 
Toveshøj, og Aarhus Kollegiet og den tilhørende maskin-
park. Særligt driftspersonalet ser frem til de mere tids-
svarende faciliteter, som giver bedre plads til de mange 
ekspeditioner og telefonhenvendelser. 
Besøgende vil således møde ejendomsfunktionærer, 
rengøringspersonale og serviceledere, Brabrand Boligfor-
enings ledelse, administrativt personale samt ansatte i 
ekspeditionen og projektafdelingen.
Den nye administrationsbygning vil altså afspejle Bra-
brand Boligforenings kerneopgaver: drift og administra-
tion af beboernes boliger og hjem.
”Vores beboere og boligsøgende vil møde et velfunge-
rende hus med en imødekommende modtagelse, der in-
viterer indenfor, og vi håber, at beboerne også vil se det 
som deres hus. Vores håb er også, at de mange aktive i 
beboerdemokratiet vil bruge huset,” siger administrati-
onschef i Brabrand Boligforening Susanne Witting.

Arbejdspladser skaber trafik og liv
Med placeringen vil byggeriet forhåbentlig også bidrage 
positivt til de store forandringer i Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj. Bygningen ligger lige over for 
Blixen, der er Aarhus Kommunes nye afdeling for Teknik 
og Miljø med 1.000 medarbejdere. Med de mange nye 
arbejdspladser i Gellerup vil en masse mennesker natur-
ligt få deres daglige gang i området og skabe trafik og liv 
i bybilledet.
Med en fortsat central beliggenhed for både vejnet og 
bustransport – og med tiden letbanens etape to – vil 

boligforeningens beboere nemt og hurtigt kunne komme 
til stedet.

Otte år på Rymarken
Som mange beboere sikkert ved, er det ikke noget nyt, 
at Brabrand Boligforenings administration holder til i 
Gellerupparken - tværtimod. Indtil december 2011 lå 
administrationen i mange år i Tousgården på Gudrunsvej 
10A. Men da pladsen blev for trang, flyttede boligfor-
eningen til større lokaler.
Adressen i de lejede lokaler på Rymarken har hele tiden 
været tænkt som en midlertidig løsning. I første omgang 
i en fireårig periode. Der skulle dog gå knap otte år, før 
en ny administrationsbygning stod klar, men nu ligger 
den der, så administrationen omsider kan flytte ind i det 
nye hus.  

Nu flytter Brabrand Boligforening 
tilbage til Gellerup 

Af Mette Sejthen, kommunikationsmedarbejder i Brabrand Boligforening
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Fra mandag den 23. september finder du administrationen i den nye bygning på hjørnet 
af Edwin Rahrs Vej og Karen Blixens Boulevard
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I den kommende weekend udleverer Brabrand Boligfor-
ening nøgler til de første beboere på det nye kollegie. 
Og med undtagelse af et par enkelte værelser er hele 
den færdige del af Aarhus Kollegiet udlejet.
156 unge har valgt at bo i Gellerup i deres studietid, 
og den store indflytning begynder næste weekend. Det 
giver travlhed i boligforeningen, hvor medarbejderne 
indretter fællesarealer, koder nøgler og forbereder selve 
indflytningen, så der kan tages godt imod Gellerups 
nyeste beboere.

De unge vælger Gellerup
Der har i flere år været mangel på studieboliger i Aarhus. 
Men et stort antal private byggerier af bl.a. kollegier har 
i år givet de unge flere valgmuligheder. Det nye kollegie 
i Gellerup har været et populært valg, for mange vil 
gerne bo nyt, moderne – og centralt. 
Hos boligforeningens udlejningsafdeling kan de høre, at 
mange af de nye beboere har været forbi den demo-bo-

lig, der har stået ved Studenterhuset på Ringgaden. Her 
har de unge og deres forældre kunnet se en 1:1-model 
af et kollegieværelse inklusive bad, toilet og altan, som 
hører til alle lejemålene. Og det er faldet i de unges 
smag.

Med i bydelens fællesskab
Når kollegiet står færdigt, er der plads til 352 beboere. 
Næste ryk-ind bliver til februar, så der går endnu et 
stykke tid med håndværkere i det store byggeri. 
De næste måneder kommer til at gå med at skabe gode 
rammer omkring de nye Gellerup-borgere. Derfor har 
nogle af de nye beboere fået studiejob som kollegie-
tutorer. Deres opgave bliver at fremme trivsel, tage godt 
imod nye beboere og arrangere sociale aktiviteter. 
De mange unge bliver også en ny del af bybilledet, for-
eningslivet og det fællesskab, der er i Gellerup. I første 
omgang som ekstra liv og trafik i indflytningsdagene 
omkring d. 1. september. 

De unge 
vil gerne bo i Gellerup!

Af Mette Sejthen, kommunikationsmedarbejder i Brabrand Boligforening

Første del af det nye kollegie står klar, og næsten alle ledige studieboliger er nu udlejet. 
De unge vil nemlig gerne bo i Gellerup
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I oktober kommer der til at være liv og aktiviteter 
på Verdenspladsen under temaet ”Lys på Gellerup”. 
Verdenspladsen er en del af Sports- og kulturcampus 
og bliver omfavnet af husene: Samlingshuset/Gellerup 
Bibliotek og Bevægelseshuset med Cirkus Tværs, Klatre-
klubben, ACFC, Gøglerskolen og Gellerup Art Factory. 
Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har i ef-
teråret 2018 fået midler fra Realdania fra Fælles Rum-
puljen. I løbet af 2019 udvikles projektet, hvorefter der 
er mulighed for at søge støtte til realisering. Værterne 
omkring pladsen har gennem workshops arbejdet med 
gode ideer til pladsens indretning, og de bliver nu testet 
gennem afprøvninger og events fra torsdag den 10. til 
torsdag den 31. oktober.

Asfalt på pladsen
”Lys på Gellerup” finder sted på Verdenspladsen, som 
bygges op i en 1:1 model med containere som modeller 
for husene: Samlingshuset/Bibliotek og Bevægelseshu-
set. 

Pladsen asfalteres, og den belægning får lov til at leve 
frem til foråret næste år, hvor der er byggestart på 
Sports- og kulturcampus og Verdenspladsen. Det giver 
mulighed for, at værterne frem til foråret har en central 
plads i Gellerup, hvor der kan skabes liv for beboere og 
borgere, for eksempel cirkus- og gøgler-aktiviteter m.m.

Overdækket åbningsevent i oktober
”Lys på Gellerup” åbner torsdag den 10. oktober med et 
åbningsevent, hvor vi håber på at kunne teste et forslag 
til en overdækning på pladsen, og så er vi lige nu i gang 
med at planlægge flere andre spændende events i perio-
den.
Programmet kan I læse i næste nummer af Skræp-
pebladet, så I også kan være med til at sætte ”Lys på 
Gellerup”.

Herunder ses et skitseforslaget fra konkurrencen.

Lys på Gellerup 

Af Marianne Stenberg, projektleder

Verdenspladsen bliver sat på prøve i oktober med flere spændende events

18 • Sider af hovedforeningen
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Lys på Gellerup 
Afdeling 1 
mangler opbakning
Jeg har lige læst det sidste nr. af 
Skræppebladet.
Jeg troede, at det var et beboerblad 
for alle afdelinger i boligforeningen, 
men for mig at se handler det nær-
mest kun om afd. 4 og 5.
Man kan under afdeling 1. læse om 
afdeling 2´s beboerhus, det viser 
en ligegyldighed over for andre 
afdelinger. Jeg undrer mig også over 
lederen i bladet. Den er skrevet af 
den ansvarshavende redaktør, som 
også er medlem af foreningsbestyrel-
sen. Jeg troede, at når man var valgt 
til foreningsbestyrelsen, skulle man 
varetage alle afdelinger i boligfor-
eningen og ikke kun afdeling 4 og 5.
Hvor har I været i de ca. 10 år, vi har 
arbejdet med vores renovering, vi har 
ikke fået nogen opbakning overhove-
det. 

Ydermere synes jeg, det er uartigt 
at påstå, at vi, der ikke stemte med 
følelserne, men med vores sunde 
fornuft, skulle være blevet kuet til at 
stemme, som vi gjorde.
Helt ærligt - er det en redaktør vær-
digt?

Med venlig hilsen
Karen Michaelsen, Afdeling 1.

Svar fra redaktør Helle Hansen
Fejl og følelser 
Først vil jeg gerne beklage, at vi ikke 
fangede fejlen med det forkerte afde-
lingshoved i korrekturen.
Med hensyn til at skrive om afdeling 
1´s renovering, så har opgaven stået 
på redaktionens to do-liste i nogen 
tid. Hans Broges Parken har ikke 
valgt en skribent til redaktionen, det 
er nok medvirkende til, at sådan en 
opgave ikke får første prioritet. Men 

afdelingsbestyrelserne er altid meget 
velkomne til at rette henvendelse til 
redaktionen, hvis de ønsker hjælp 
med at skrive. Det er altid nemmere 
for dem, som er aktive i en afdeling, 
at vide besked med, hvornår der er 
noget at skrive. 
Lederen var udtryk for min person-
lige oplevelse af repræsentantskabs-
mødet og den måde, som udviklings-
aftalen blev vedtaget. Du har ret i, jeg 
kan ikke vide, om alle blev kuet til 
at stemme ja. Men det var min ople-
velse, at flere af repræsentantskabets 
medlemmer havde det sådan. Og jeg 
mener bestemt også, at formanden 
meget malerisk gav udtryk for, at det 
var sådan, han havde det.

Venlig hilsen
Helle Hansen , Redaktør

Mindeord for Torben Malmstrup
Havnehusenes tidligere formand for afdelingsbestyrelsen får tak for sin indsats

Af Thor Utting, formand for Afdeling 31, Havnehusene

Torben Malmstrup døde pludseligt 
i sin lejlighed lørdag formiddag den 
24. august. Han nåede at fejre sin 
75-års fødselsdag den 16. juni.
Torben har haft et meget aktivt liv 
i Brabrand Boligforening. Han har 
deltaget i bestyrelsen i to afdelinger: 
Afdeling 24, Skovhøj i Hasselager i 
en årrække og i Havnehusene tillige 
som formand for bestyrelsen (2015-
16).
Torben har ydet en meget stor indsats 
for at gøre Havnehusene til et aktivt 
og dejligt sted at bo. De første år i en 
nystartet forening er hårdt arbejde 
for en formand. At gøre tingene or-
dentligt var et varemærke for Torben. 
Når han engagerede sig i en opgave, 
skulle alt gøres ordentligt og følges 
til dørs, til opgaven var løst. Dette 
formåede Torben at gøre internt i af-
delingen, men da han oplevede mere 
modspil end medspil i samarbejdet 

med boligforeningens administration 
og driftsafdeling, så var det ikke i 
overensstemmelse med de normer, 
som Torben søgte at arbejde efter. 
Torbens år som formand var vigtige 
for Havnehusene, og hans indstilling 
og holdning til arbejdet er stadig en 
inspiration for bestyrelsen og den 
siddende formand. 
Torben og Rita var blandt de første, 
der flyttede ind i Havnehusenes 
familieboliger i maj 2015. Da senior-
boligerne var klar til indflytning i 
september samme år, blev beboerne 
mødt med hans håndskrevne opslag: 
”Lad mig hjælpe”, som var et tilbud 
om, at han gerne kom med borema-
skinen. Han havde et røntgenblik for, 
hvor det var forsvarligt at bore huller, 
så man undgik at ramme de elektri-
ske installationer.
Torben standsede ikke sin aktive 
indsats i afdeling 31 efter sin udtræ-

den af bestyrelsen. Han fortsatte i 
aktivitetsudvalget, i madklubben og 
var aktiv i mange små som større ak-
tiviteter: Den aktuelle renovering af 
gårdmiljøet og el-arbejde i cafeen for 
blot at nævne lidt. Vi er mange, der 
er taknemmelige for Torbens indsats i 
afdelingen. I hans egen opgang, DPG 
72, har man også haft særdeles stor 
gavn af Torbens indsats og viden, 
hvor især tagterrassens indretning og 
hele liv er noget, mange i hele vores 
afdeling må se på med misundelse.
Torben efterlader sig Rita, og vi vil 
give Rita al den støtte, hun har brug 
for. Vi har brug for hende i afdelin-
gens bestyrelse og håber inderligt, 
at hun vil have mulighed for at 
fortsætte og følge Torbens indsats til 
dørs.

Æret være Torbens minde. 
Han vil blive savnet af mange.
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Kan du lide at være kreativ?
Hyg dig i Nørkleklubben Søvangen

Af Anna Thorning

Kan du lide at hækle, flette hjerter, strikke, tegne, brodere eller 
noget helt fjerde sammen med andre? 

Så er Nørkeklubben noget for dig. Vi mødes for at hjælpe og in-
spirere hinanden og dele opskrifter. Og selvfølgelig for at hygge 
sammen. 

Vi mødes første tirsdag og tredje torsdag i måneden 
kl. 19.00 til kl. 21.30 i Vaskeriets lokaler på Louisevej 4, Brabrand. 
 
Start efter sommerferien den 22. august kl. 19.30.
 
 
Kom og vær med! 

Find os på Facebook - vi hedder 
”Nørkleklubben Søvangen”

Beboerhuset Søvangen
Det sker i efteråret

Af Beboerhusudvalget

Søndagscafé
8. september kl. 14.00-16.30.
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 18/9.

Fællesspisning 
Onsdag den 18. september  kl. 18.00. 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café.
Se  menu-opslag på vaskeri og var-
memesterkontoret.
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,- 

Søndagscafé 
13. oktober  kl. 14.00-16.30.
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 23/10.

Fællesspisning
Onsdag den 23. oktober  kl. 18.00. 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café.
Se  menu-opslag på vaskeri og 
varmemester-kontor.
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-

Aktivitetsdage
Hver onsdag fra  kl. 14.00-17.00.
Der er stadig mulighed for at lave 
keramik og træsløjd og syning, men 
der pakkes ned her efterår og vinter.
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4/5 - Gellerupparken/Toveshøj

Sommerjob for unge er en stor succes 
i Gellerup og Toveshøj

To uger i sommerferien trak 15 unge fra området i arbejdstøjet for at hjælpe viceværterne med at holde 
udearealerne rene

Tekst Louise Bro Jacobsen, foto Nebiye Keskin

Fem unge fra Toveshøj og ti unge fra 
Gellerup tog i to uger i sommerferien 
arbejdshandskerne på. De var blevet 
ansat af de to afdelingsbestyrelser til 
at hjælpe viceværterne med at samle 
skrald, spotte hærværk, samle borde-
bænkesæt og få kendskab til arbejdet 
som vicevært. 
En af de unge sommerferiejobbere, 
Dina, siger: 
”Det er hårdt at være vicevært. Det er 
ikke pænt, at der ligger skrald. Man 
skal passe på sit område.” 
Projektet med sommerjob i området 
er kendt fra tidligere år. Det er et 
samarbejde mellem afdelingsbe-
styrelserne, driften i Brabrand 
Boligforening og Det boligsociale 
hus. Formålet har dels været at få de 
unge til at snuse til arbejdslivet, så de 
måske vil få lyst til at få et fritidsjob, 
samt at løfte konkrete vedligeholdel-
sesopgaver i området. Arbejdstiden 
er fire timer om dagen. 

Mindre hærværk
Tidligere års indsatser med unge-
arbejdere har haft en positiv effekt 
på hærværk i området. Således har 
afdelingsbestyrelserne fået reduceret 
deres udgifter til hærværk efter tidli-
gere års projekter med at have unge 
ansat til vedligeholdelsesopgaver.  
De unges læring er blevet doku-
menteret gennem OCN, hvor de 
har skullet vise, at de kan udføre de 

arbejdsopgaver, de har fået stillet. 
Herudover har de skullet vise, at 
de kan overholde aftaler og møde-
tider. Alle unge klarede opgaven.  
 
Tilfreds serviceleder
Den sidste fredag blev der overrakt 
OCN-beviser, og det var en meget 
tilfreds serviceleder for Gelleruppar-
ken, Kári Gylfason, der kunne give 
de unge rosende ord med på vejen: 
”Det har været en enorm hjælp at 
have jer med i sommerferien. Det, 

I har fået lavet, er rigtig godt, så 
hvis I fortsætter sådan fremadrettet, 
kommer det til at gå jer godt i livet.” 
Nu hvor sommerferien er ovre, er 
størstedelen af de unge i samarbejde 
med Yggdrasil - Det boligsociale hus i 
gang med at finde et rigtigt fritidsjob. 
Her vil deres erfaringer med at have 
et sommerjob komme de unge til 
gode, når de skal ud og sparke døren 
ind hos fremtidige arbejdsgivere. 

Der var afslutning for sommerferiejobberne i Yggdrasil, her fik de unge overrakt et OCN-
bevis. Nogle unge mangler på grund af tidlig skolestart.

seneste online nyheder og debat

skraeppebladet.dk/blog
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Toveshøj
Fotos Anett S. Christiansen

Skovgårdsparken
Fotos Vagn Eriksen

Sommeren er blev fejret med fester 
i flere af boligforeningens mange 
afdelinger 
Skræppebladet har modtaget billeder fra afdeling 3, Skov-
gårdsparken, som holdt fest med AAB-afdelingen i deres fælles 
park lørdag den 24. august. Her deltog et par hundrede børn og 
voksne og havde en hyggelig dag.
Gellerupparken holdt deres kombinerede Sommer- og Eidfest 
i GLOBUS1 lørdag den 17. august med rigtig mange børn og 
voksne, som havde en god eftermiddag sammen. 
På Toveshøj var børn og voksne også til fest lørdag den 17. 
august, hvor de var inviteret til en hyggelig formiddag i bålhyt-
ten midt i den nye park, hvor der blandt andet blev bagt snobrød 
over bål, mens det øsede ned med regn uden for bålhyttens tag.
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Toveshøj
Fotos Anett S. Christiansen

Gellerupparken
Fotos Abdinasir Jama
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6 - Holmstrup

Holmstrupånden lever, men mangler måske lidt dynamik
Skræppebladet har taget en snak med mangeårig beboer Tom Bendix Emmer om afdelingens ånd

Tekst og foto Jens Skriver

På det seneste beboermøde i Holm-
strup rejste beboer Tom Bendix 
Emmer spørgsmålet om den rette 
Holmstrupånd. Skræppebladet har 
bedt ham om at uddybe, hvad han 
mener. 
”Ånden er udefinerbar,” siger han. 
”Men Edvin Juhl holdt en glimrende 
tale til afdelingens 40-års jubilæum, 
hvor han blandt andet talte om, at 
en huslejeboykot i sin tid har ført til, 
at Holmstrup i dag har nogle af de 
billigste huslejer. Det var kamp mod 
det etablerede og først og fremmest 
socialt sammenhold. Det hedder ikke 
for ingenting socialt boligbyggeri. Vi 
kommer hinanden ved.”

Gode ting i Holmstrup
”Mange gode ting hører med til 
Holmstrupånden,” siger Tom og 
remser op: ”I den ene ende af byg-
geriet har vi Værestedet, Beboer-
rådgivning, kreative værksteder og 
cykelværksted. I den anden ende 
Klubben, Billard, Genbrugsen og 
Pensionistklub. Arkitekterne bag 
byggeriet ønskede muligheder for 
social kontakt. Lukningen af Brug-
sen var et stort tab. Ildsjæle skabte 
Værestedet, så psykisk sårbare kan 
komme ud af deres lejlighed. Svage 
har altid kunnet inkluderes i Holm-
strup. Og det bør være sådan, at når 
man kommer til Holmstrup, så bør 
man kunne slappe af og falde til ro,” 
siger Tom, der boede i Holmstrup en 
overgang i 1980’erne og flyttede ind 
igen i 1996. 

Rygeforbud mærkeligt
”Frivillige laver meget. Men ryge-
forbuddet i fælles lokaler hæmmer 
meget. Det afholder nogle fra at 
lave frivilligt arbejde,” mener Tom, 
der finder det mærkeligt, at der er 
rygeforbud i fælles lokaler, når man i 
boligforeningen kan have en genera-

tor til at skylle vægge stående i flere 
uger. 
”Hvad spyr den maskine ikke ud af 
diesel?” spørger han.
Havereglementet er heller ikke helt i 
Holmstrups ånd efter Toms mening.
”Man går op i, hvordan naboen 
præsenterer sig selv, i stedet for at 
spørge, om man kan hjælpe ham 
med haven,” siger Tom og nævner, at 
nedrivningen af carportdækkene var 
en skam. 
”Dækkene havde en social effekt og 
bandt Holmstrup sammen. Børnene 
kan ikke længere frit krydse fra den 
ene blok til den anden.”

Holmstrupånden i dag
”Herman Nielsen er inkarnationen 
af Holmstrupånden. Han er en man-
geårig beboer, som altid har været 
villig til at hjælpe andre og altid talt 
ikke mindst de svage beboeres sag. 
Herman har finger og fod i alt. Han 

spørger altid, hvordan man har det. 
Bestyrelsen burde have en fotostat 
stående af ham, når de træffer be-
slutninger om personer. Folk hilser 
altid på nye og spørger, om man kan 
hjælpe dem med at bære ting.”
”Men dynamikken er ved at ryge,” 
siger Tom og mener, at afdelings-
bestyrelsen burde melde sig ind i 
kampen. 
”Den er ved at gro fast. Økonomien 
dominerer, men afdelingsbestyrelsen 
burde være beboernes talerør,” siger 
Tom og foreslår, at beboermøderne 
blev holdt i en weekend. Et andet 
forslag er at bede Streetart om at 
dekorere gavle.
”Holmstrup er et miljø med let mu-
lighed for at få venner,” siger Tom og 
slutter med at slå fast: 
”Det er en landsby på godt og ondt, 
men mest godt.”

Tom Bendix Emmer holder af ånden i Holmstrup.
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6 - Holmstrup

Regnen kunne ikke kue Holmstrup

Sommerfesten blev en stor succes med nyt flot modeshow fra Genbrugsen

Tekst og foto af Jens Skriver

Der kom nogle meget voldsomme 
tordenbyger, da Holmstrup holdt sin 
årlige sommerfest, men bortset fra 
nogle få aktiviteter på græs så blev 
alt, der var planlagt, gennemført med 
succes. Der er blevet lagt tremmeloft 
over noget af fællesarealet, i regnvejr 

kan det overdækkes med pressennin-
ger. Men vandet samlede sig i pres-
senningen, det må løftes af, og nogle 
af drengene benyttede sig af chancen 
til at få et ekstra styrtebad.

Mange nye aktiviteter
Hele dagen startede som sædvanligt 
med et fælles morgenbord, der kan 
konkurrere med de fleste hotellers. 
Ellers var sommerfesten præget af 
mange nye aktiviteter og af, at adskil-
lige nye børnefamilier er flyttet ind 
i afdelingen. Børn kunne få lavet 
gipsmasker og senere få dem malet. 
Jakob underholdt traditionen tro i 
teltet, og lagkagekast var også noget, 
der morede mange. Efter fællesspis-

ningen spillede Hit’ Shake op til dans 
i teltet med musik fra de senere år.

Modeshow med rød løber
Festens helt store højdepunkt var 
imidlertid det forrygende modeshow 
med tøj fra Genbrugsen. Genbrugsen 

er en pengeløs butik, hvor man kan 
aflevere brugt tøj og tage noget andet 
med. Teltet var stuvende fuldt af 
tilskuere, og den røde løber var rullet 
ud. Modeshowet, der var arrangeret 
af Nadja Høst, tog Holmstrup med 
storm. 
Indbydelsen havde mange læst med 
interesse. ”Vi bringer Paris, Milano, 
London og New York til Holmstrup”, 
hed det, og det lovede blev holdt. 
Kollektionen indeholdt alt muligt. 
Det startede med safari, senere kom 
blandt andet cowboys og forskellige 
dyr. Nogle skiftede tøj og optrådte 
flere gange. Alle aldre var repræsen-
teret. Og folk hæftede sig ved, at også 
unge mænd deltog. 
Modeshowet blev en stor succes, 
selv om musikken manglede som 
følge af strømsvigt. Nadja fortæller, 
at hun måtte improvisere, da hun 
havde modtaget 18 afbud aftenen før. 
Der medvirkede tre professionelle 
modeller, og Nadia var glad for, at 
hun kunne få tre drenge til at vise 
dametøj.

Lagkagekast var populært.

Modeshowet tog Holmstrup med storm.
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Hvad sker der i Lokalcenter Brabrand i september 2019? 
Banko, folkemusik, vinsmagning og mad

Af brugerrådet

Banko
Mandag d. 9. september kl. 13.15. 
Kaffe og brød er inkl. ved køb af plader 
Inden banko kan du nyde din mid-
dagsmad i caféen.
Dagens ret til 45 kr. er: Kyllingesteg 
med rabarberkompot, agurkesalat, 
kartofler og skysauce

Folkemusik, vinsmagning 
og dejlig mad
Torsdag d. 12. september kl. 18.00.
Tag sammen med medarbejdere fra 
MENY på Langenæs på ”Route de 

vin ” – vinruten til det skønne Frank-
rig med en perlerække af dejlige vine.
De fortæller om vinene, og hvad 
man skal være opmærksom på, 
når vine & mad sættes sammen. 
Caféen serverer en lækker menu af-
stemt efter vinene samt kaffe og sødt.
Potters Jig spiller livsglad musik fra 
det irske, skotske og engelske.
Pris: 300 kr.  

Bindende tilmelding til og med 
2. september: Skriv dig på listen i 

caféen – eller send en mail med navn 
og antal deltagere til 
BRABRAND@BRUGERRAAD.DK.
Dørene åbnes kl. 17.30.

Tag selv kage- og kaffebord
Torsdag d. 19. september kl. 14.00-
16.00.
Som en del af Brabrand Kulturuge ar-
rangerer Lokalcentret stort kage- og 
kaffebord.
Kom og hyg jer med caféens lækre 
kager og kaffe. 40 kr.

8.220 Ideer fortsætter med at spise
Et halvt hundrede deltagere ved besøget i Fællesgartneriet i Årslev. Næste arrangement er ved True Skov

Af Helle Hansen, Gellerup Fællesråd

Hvem skulle have gættet, at der ned 
ad en stikvej i Årslev ligger den skøn-
neste plet med udsigt over Årslev Sø. 
Men det fandt alle deltagerne i Gel-
lerup og Brabrand-Årslev Fællesråds 
8.220 Ideer, der binder sammen-mid-
dage ud af, fordi at spisearrangement 
lå placeret i et af de store nedlagte 
drivhuse, som i dag danner rammen 
om Fællesgartneriet i Årslev. 
Fællesgartneriet er et sted, hvor 
medlemmer hver får deres lille lod, 
hvor de kan dyrke, hvad de vil. Og 
det gør de; tomater, agurker, græskar, 
meloner og blomster og meget andet, 
som skabte en sand grøn oase i det 
gamle drivhus.
Middagen, der blev serveret, var en 
vegetarisk bønneret leveret af Faour 
fra Smag a la Gellerup. Og så havde 
deltagere selv medbragt salat til et 
fællesbord, så det blev et rigtigt gilde.

Kom og hør om True Skov
Mandag den 16. september finder 
næste 8.220 Ideer-spisning sted med 
fokus på True Skov.
Arrangementet, er det fjerde i rækken 
af ”8.220 Ideer-spisninger”, hvor der 
skabes møder på tværs af postnum-
meret 8220 i sommeren 2019. Det 
foregår i forbindelse med Brabrand 
Kulturuge - og alle nysgerrige er vel-
komne. Når vi har hilst på hinanden 
og spist lidt mad, kan du høre nyt om 
de mange planer, der er med det nye 
store skovanlæg i den vestlige ende 
af 8220. 
Mødested er hos Buus Anlægsgart-
nere, Rætebølvej 6, 8220. Det koster 
20 kroner at spise med. Der er plads 
til 60 deltagere efter først til mølle-
princippet: Tilmelding på hhmh65@
hotmail.com - skriv ”8.220 ideer” 
i emnelinje - eller tilmeld dig på 

Facebook-begivenheden på ”8.220 
Ideer, der samler Brabrand, Årslev og 
Gellerup”. 

Gellerup Fællesråd og Brabrand-Årslev 
Fællesråd har fået støtte af Genlyd.dk-
puljen til fællesspisningerne.

Omkring 50 børn og voksne deltog i 
spisningen i fællesgrtneriet.
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AFDELINGSFORMÆND
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:
Abdinasir Jama Mohamed 
tlf. 42 95 52 29, nasir.jama@gmail.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:
Anja Spalding 
anja.spalding@gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
Anne Marie (Rie) Ilsøe (kontaktperson)
Tlf. 24 97 39 85, mariesoe69@gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen,  tlf. 24 84 59 29
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02, 
leneolm@yahoo.dk

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

Afdeling 14, Borumtoften:
Else Lundgaard Madsen, tlf. 40 28 31 02
mail: else108@yahoo.com

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 30 21 82 81
otagra@youmail.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Hans - Chr. Houborg
hchouborg@stofanet.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Kontaktperson Marianne Mortensen
mfsmgm@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:
Dennis Laursen (kontaktperson) 
dennislaursen@gmail.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Formand Mathias Ottesen Nielsen
hr.ottesen.nielsen@gmail.com

Afdeling 21, Hasselager:
Bernadette Gissel, bg@stofanet.dk

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

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

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Vebeke Dam Hansen (kontaktperson) 
vdh@live.dk

Afdeling 25, Østergårdsparken:
Christina Valsted Madsen, tlf.: 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com

Afdeling 26, Kildeagervej:
Maja Olesen, maja_olesen@hotmail.com

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

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

Mathias Ottesen Nielsen, afdeling 19
Tlf. 50 88 98 38.
E-mail: hr.ottesen.nielsen@gmail.com

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

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 

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

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

Joha Faghtmann (1.-suppleant), afdeling 22.

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

BEBOERRÅDGIVNINGEN
Det Boligsociale Hus, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand
Kontakt Abelone Asingh, tlf. 61 28 21 50. 
Åben rådgivning tirsdag 10-12 og torsdag 15-18.

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

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

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

FRITIDSFORENINGEN
Youssef Abdul Kader, formand
gnpy@hotmail.com

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

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

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

LÆGEVAGTEN Tlf. 70 11 31 31

TOUSGÅRDSLADEN  
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

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

GELLERUP MUSEUM
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand,

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

BRABRAND BOLIGFORENING
Rymarken 2,  8210 Aarhus V
(pr. 23. september Edwin Rahrs Vej 33. 8220 Brabrand)
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

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

NYTTIGE TELEFONNUMRE I BRABRAND BOLIGFORENING



BLIV EN DEL AF 
SKRÆPPEBLADETS 

REDAKTION

Sker der ting i din boligafdeling, du gerne 
vil skrive om? Så kan Skræppebladet være 
noget for dig

Helle Hansen, redaktør

Kunne du have lyst til at være med til at skrive om 
livet i Brabrand Boligforening - på godt og ondt?

Skræppebladet udkommer otte gange om året på pa-
pir, men vi har også en hjemmeside, du kan skrive til. 
Som medlem af redaktionen deltager du i et måned-
ligt redaktionsmøde, hvor du kan komme med forslag 
til nye artikler og være med til at evaluere det seneste 
blad. Som valgt medlem modtager du telefonpenge, 
hvis du er aktiv på bladet. 

Du kan blive en del af redaktionen ved at stille op og 
blive valgt på beboermødet i din egen afdeling – i år 
vælges der medlemmer i afdelingerne med ulige års-
tal. Hvis du har fået lyst, så stil op til valg på beboer-
mødet i din afdeling. 

Du kan også blive frivillig
Hvis du ikke vil til at forpligte dig til at være redakti-
onsmedlem, så kan du vælge i stedet at blive frivillig 
skribent på Skræppebladet. Så kan du levere artikler, 
når du har tid og lyst til det.  Og brænder du mere for 
billeder end ord, kan du også blive frivillig fotograf. 

Hvis du stadig ikke er helt sikker og har spørgsmål, 
så kontakt redaktør Helle Hansen 27 83 27 82 eller re-
daktionssekretær Elsebeth Frederiksen på redaktions-
sekretaer@skraeppebladet.dk.

GELLERUP BADET
Normale åbningstider:
Mandag  kl. 06.00 - 12.00*
Tirsdag    LUKKET
Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 -18.00
Torsdag kl. 15.00 - 18.00
Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 -18.00 
  (billig svømning)
Lørdag  kl. 10.00 - 18.00 
Søndag    kl. 10.00 - 15.00 
*  Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvandsbas-
sinet lukket pga. babysvømning.  
Se priser på hjemmesiden. Læs mere på gellerupbadet.dk

Følg livet i Gellerup på DR1 
fra sidst i september
I 180 dage har fire danske familier boet i Gellerup 
ogToveshøj, nu skal hele Danmark se med

Tekst Helle Hansen, foto DR 

Onsdag den 25. september klokken 20.45 er der 
premiere på tv-serien ”180 dage i Gellerup” på DR1, 
og så kører livet i Gellerup ellers over skærmen i de 
næste seks uger. Hver gang a 45 minutter, som fortæl-
ler om, hvordan det har været for de fire familier, som 
helt frivilligt har meldt sig til at være med i et DR-
eksperiment.

Er væk igen
Umiddelbart efter nytår rykkede de fire familier ind i 
hver deres lejlighed – tre i Gellerupparken og et enkelt 
hold på Toveshøj. Næppe var de landet, før de blev sat 
i sving med at skulle opfylde deres aftale med DR om 
at levere 30 timers frivilligt arbejde om måneden i en 
eller anden aktivitet i området.
Og de i alt syv medvirkende nåede langt omkring, 
det vil tv-serien afsløre. De nåede blandt andet Cirkus 
Tværs, Verdenshaverne, Gellerup Museum, Oliven 
Spejderne og meget, meget mere. 
Når tv-serien går i gang, så er det tre måneder siden, 
at optagelserne til programmet blev afsluttet – og tre 
måneder siden, at familierne rykkede ud af de lejlig-
heder, DR havde lejet til dem. Men hvor bor de så i 
dag? Ja, det må du se tv-serien for at få svaret på.

Gellerup Museum
Gellerup Museum holder åbent 
søndag den 29. september kl. 14-16 og 
søndag den 16. oktober kl. 14-16.

Alle er velkomne - og der er gratis adgang.

Gudrunsvej 16. 6. th.


