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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 
Nr. 4 9. juni 2021 

 
 

 
 
 

 
 

Ih, det har vi længtes efter: abildblomster og alt det andet vårskønne! (… og jeg ved at 
nogle af ordene er gammeldags, men de er altså også skønne!) 

 

 
 

 
 

 
Næste blad planlægges trykt onsdag den 4. august. 

Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden. 
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Beboerbladet Sofus 
Sofus er et beboerblad for Brabrand 

Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. 
Sofus udkommer ca. 6 gange årligt. 
Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne 

og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig. 
 

Redaktion 
Søren Løkkegaard, 223a, 4029 2942 
Ansvarshavende for dette nummer. 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-
medlemmet. Bemærk: Anonyme indlæg 
optages ikke. 
 
Fotograf som man kan henvende sig til: 
Poul Jørgensen 
poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

 

Holmstrups hjemmeside: 
www.holmstrupinfo.dk 
Rettelser vedrørende klubaktiviteter og 
andet på hjemmesiden sendes til: 
red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup 
Afdelingsbestyrelsen holder møde første 
mandag i hver måned kl. 17.30. Mødet er 

åbent for alle beboere fra kl. 19.30. 
 

Desuden afholdes der møde i Boligteknisk 
Udvalg (BTU) hver anden måned – den 

sidste mandag kl. 19.00 dog kun efter 
behov. 
Mødet er åbent for alle beboere. 

E-mail: bestyrelsen@holmstrup.net 
 

Medlemmerne: 
Edvin Juhl, 261A 3.  
edvinjuhl@in-tvmail.dk, 2534 0503 

 
Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 
 
Peter Iversen, 245 3. 
peter-iversen@live.dk, 2539 8728 
 

Anette Knight, 221A 2.tv. 
syvsegl@gmail.com, 8624 4576 
 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
mogensSLN@gmail.com, 3880 2213 

 
Johnny Rasmussen 267A,  

yummi@gamil.com, 42 30 47 11 
 
Helle Hansen, 235 B 1.tv. 
hellehansen10@gmail.com, 2639 3132 
 

 

Beboerrådgivningen 
i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 
Tirsdage  kl. 15 -17 
Torsdage  kl. 10 -12 

Du er altid velkommen til at dukke op 
uden aftale. 

Du kan kontakte Jens Høgh på  
Mobil 6128 2126 
jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Brabrand Boligforening, Holmstrup 
Servicelederen 8624 2897 
servicecenter-holmstrup@bbbo.dk 
 

Åbningstider: 
Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00 – 
09.00 
Torsdag kl. 15.30 – 17.00 

 

Totalservice 
Bemærk at det er en dyr service som 
ikke må bruges til sager der kan vente til 

almindelig åbningstid i dagtimerne! 
 
Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 
Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele 
døgnet. 
Telefonnumrene til en 

servicemedarbejder er: 
8931 7171 og 2020 2281 

 

Brabrand Boligforening, adm. 
Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand 
8931 7171, e- mail:brabrand@bbbo.dk 
 

Åbningstider: 
Mandag – onsdag kl. 09.30-14.00 
Torsdag  kl. 09.30-17.00 

Fredag  kl. 09.30-13.00 
www.bbbo.dk 

 

Skræppebladet 
Skræppebladet er beboer- og 

foreningsblad for Brabrand Boligforening 
www.skraeppebladet.dk 
redaktion@skraeppebladet.dk 

file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.holmstrupinfo.dk
file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.bbbo.dk
file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.skraeppebladet.dk
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Genbrugspladsen 
Jernaldervej/Stenaldervej 
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet søndag  kl.11.00-13.00 

 

Stofa Antenneservice 
8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 
Dog undtaget helligdage. 

 
Har du problemer med dine TV-signaler 
uden for Stofas åbningstid, kan du ringe 

til hovedvagten på 8813 1818. 
Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på 

alle hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i 
weekender og på helligdage. 

 
 

Selkabslokaler 
Holmstrup 
Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V 
Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 
administration, 8931 7171 

 
Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 
Kan rumme 30 pers. 
Lejes gennem Lene Charlotte Olm, 

leneolm@yahoo.dk, 6077 5802 
 

Stenhytten, Thorsbjerg 
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 
Kan rumme 50 personer 

Reservation: Lise Ledet, 5144 4734 

 

Flagning 
Ring til: 
Annette,  4062 3561 

Hanne,  2925 5824 

 

Postkasser forefindes ved NETTO. 
 
 

Afhentning/forsendelse af pakker 
mv.: i Bilka. 
 
 
 
 

 
 
 
Opslag i Lundens pavillon. Myndigt og 

klart. Nallerne væk! 
 
 
 

 

Kære Holmstrupper 

 
Nu kan du igen få hejst flaget, hvis der er noget du ønsker at markere, festlige lejligheder eller døds-
fald. Vi sætter et opslag i det lille skab (ved hjertestarteren). Her kan du se i hvilken anledning der fla-

ges. Er der en eller to der har lyst til at være med i flaggruppen, så kontakt os gerne. 
 
Du kan ringe til: 
Annette på 40 62 35 61 eller 
Hanne på 29 25 58 24 
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Lidt fra dyreklubben og hundehaven 
 

 

 

Det er 2 år siden, vi sidst har holdt generalforsamling, men corona har også generet os. Hvis alt 

går vel, håber vi på at kunne indkalde til møde i den sene sommer. 
 

I hundehaven er der kun sket 2 forbedringer. Der er blevet fældet en del tjørnetræer på ”bjerget” 

så der er blevet bedre muligheder for leg, og en stor del af mudderhullet er blevet fyldt op med 

sand. Rundt om resten af hullet er der sat et pænt hegn op, så hundene ikke kommer til skade. I 

uge 24 er det så planen, at alt græsset bliver slået. Frivillige hjælpere vil blive modtaget med stor 

glæde. 

 

Der har været lidt hærværk og en vred hundeejer, så vred faktisk, at der blev klaget til Boligfor-

eningen. Hvis vedkommende havde læst skiltet på lågen, havde det været unødvendigt at klage. 

 

Der er planer om at opføre noget legetøj til hunde i hundehaven, men det kræver hjælp fra med-

lemmer, da bestyrelsen enten har for lidt tid eller for få kræfter til det hele. Så sig til hvis jeres 

hund skal have en bedre legeplads. 

 

Der er stadigvæk de samme problemer med hundel… ved stierne og kattel… i sandkasserne. Jeg 

har boet i Holmstrup i 38 år, og der er ikke fundet en løsning på problemet endnu. 

 

Problemet med løse hunde er der også stadigvæk. Det er især nogle få meget store hunde der 

skræmmer folk. Vi kan kun opfordre ejerne til at sætte deres hunde i en snor. Bliver man overfal-

det af en løs hund, så sørg for altid at melde det til politiet. 

 

Der er kommet mange dejlige nye hvalpe til Holmstrup og omegn. Det er en fornøjelse at se dem 

udvikle sig og få selvtillid når de leger med andre. 

 

Angående katte, er der en ny lov fra 1. juli. Det er vigtigt at alle katteejere sætter sig grundigt 

ind i den, da den er meget vidtrækkende. Hvis man ikke har registreret sin kat, risikerer man me-

get nemt at miste den. 

 

Sidst men ikke mindst: Lørdag den 19. juni fejrer vi hundehavens 5 års fødselsdag. Hvis vejret er 

godt, ellers finder vi en anden sommerdag. 

 

På dyreklubbens vegne 

 

Ragnhild Jensen 
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Kom til  

fødselsdagsfest 
 

 – hundehaven bliver 5 år 

 
 

og det fejrer vi lørdag den 19. juni kl. 14. 
 
 

Vi serverer kaffe, te og forskellige slags vand. Og dertil hjemmebag. 
Jeres hunde er selvfølgelig også meget velkomne, men pas godt på, 

at der ikke udvikler sig uenigheder. 
 

Det vil glæde os meget at se en masse hunde og ejere, både fra 
Holmstrup og omliggende stater. 

 

Hvis vejret er dårligt med regn og blæst, aflyser vi og holder en fest 
senere på sommeren. 
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Mens vi venter på afdelingsmødet tirsdag den 21. september 

 

Det er efterhånden længe siden vi har haft et afdelingsmøde, og der er sikkert mange ting vi 

gerne vil have op til drøftelse om problemer i nogle lejligheder og andet. Mens vi afventer, kan 

man med udbytte genkigge i nogle af de gamle indkaldelser og særligt de udførlige skriftlige be-

retninger. Se også referaterne fra afdelingsbestyrelsesmøderne. 

 

Afdelingsbestyrelsen arbejder gennem flere år med mange af de opgaver som vi måske går og 

skumler over. Problemet for afdelingsbestyrelsen er vel ofte at der skal sættes fagfolk til at gen-

nemgå sagerne og komme med bud på hvad der skal gøres for at afhjælpe problemerne, og det 

tager tid; og så selvfølgelig: der skal være penge på driftskontoen til opgaveløsningen. Er pen-

gene der ikke, må vi afsætte dem på budgettet, eventuelt må vi også sætte huslejerne op … 

 

De gamle indkaldelser med de grundige skriftlige beretninger kan man finde på boligforeningens 

hjemmeside bbbo.dk. Der skal man så logge på med sit NEM-ID under Min side, derpå trykke på 

Min afdeling, så på Afdelingsdokumenter, dernæst på Indkaldelser, og endelig Indkaldelse – afde-

lingsmøder, så har man indkaldelsen og den skriftlige beretning fra efteråret 2019 at fordybe sig 

i. 
 

Og så lige: Venligsindethed og rimeligt godt humør er sundt og gør godt – også over for persona-

let, som er i fuldt sving hver dag og gør deres arbejde pligtskyldigt! 

 

Søren L 

 

 

 

 

Poul Erik Hansen, kontaktperson for Holmstrup Haver, sidder henslængt i sin havestol og nyder 

forsommervejret – endelig kom maj du søde milde. Hjemme på sin altan har han stiklinger stå-

ende klar til snarlig udplantning i havens allerede forberedte bede; lader han dem spire i haven, 

snupper fuglene dem. 
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Beboermøde 
 

I henhold til boligforeningens vedtægter indkaldes hermed til afdelingsmøde vedr. 

valg og budget for 2022. 
 

Tirsdag, den 21. september 2021 kl. 19.00 
 

i selskabslokalet i 245. 
 

Foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 

2. Beretninger. 

• Afdelingsbestyrelsens beretning til godkendelse.  

3. Afdelingens budget for 2022 til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg. 

• Valg af 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

• Valg af 1 repræsentant til FAS og 1 suppleant 

• Valg af 1 repræsentant til Skræppebladet og 1 suppleant 

6.  Event.  

 

Vedr. Valg. 

Hele afdelingsbestyrelsen er på valg, idet der ikke er afholdt beboermøder med 

valg i foråret i både 2020 og 2021. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet skal indleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsen 

eller administrationen senest mandag, den 6. september 2021. Materiale og endelig dagsorden til 

beboermødet udsendes senest 8 dage før mødet. 

 

Der vil være kaffe, te og vand under mødet.  Brød, øl og vin serveres efter punkt 5. Beboermødet 

er røgfrit med indlagte rygepauser. Rygning foregår uden for lokalet. 

 

Hvis der skulle komme restriktioner i forhold til covid-19 vil dette blive meldt ud senere, når der 

er kommet udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder. 

 

 
På vegne af afdelingsbestyrelsen 

Edvin Juhl  
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Aktiviteter på Holmstrup Mark 
Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

 

Onsdagsklubben 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6, 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: Bettinna 2151 5686 

 

Formand: Peter Iversen 

Kasserer: Steen Brændholt 

Menigt bestyrelsesmedlem: Bettina 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand: Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: 

Gudmundur Karl Arnarson 

Kasserer: Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Revisor: Dorte Nielsen 

 

Holmstrup Tøjgenbrugs 

Jernaldervej 215, 1 

Kontaktperson: Britta, 2961 0804 

Åbent: 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 12.00-13.00 

(Se eventuelle ændringer af åbningstiderne på 

døropslaget)  

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Kontaktperson: Rudolf Bay 

5184 4380 
opgang 253 B 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 
Kontaktpersoner: 

Kisser   tlf.: 2227 4005 

Steen  tlf.: 2280 3250 

Formand: Kisser (Kirsten Larsen) 

Næstformand: Michael 

Kasserer: Steen Brændholt 

Bestyrelsesmedlemmer: Elsebeth Sindgart og 

Bente Ryolf 

 

Revisor: Peter Iversen 

Suppleanter: Gitte og Peter 

 

 

Holmstrup Håndarbejdsklub 

Mødes hver 2. tirsdag (i lige uger) kl. 19.00 i 

Pensionistlokalet (nr. 277) 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kontaktperson 

Jette Kristiansen, 265, 3042 9490 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Kristiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen, 4078 7191 

 

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening 

Margrethe Borchhorst, 8624 4131 

 

Holmstrup Mark Cykelværksted 
Jernaldervej 245 

Hans Martin og Rudolf 5184 4380 
 

Åbent tirsdage kl. 19.00- 21.00. Skal du låne en 

cykel til dig selv eller en gæst, så kontakt os. 

 

Multibane i Holmstrup 

Udlån af net: 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Bordtennis i Holmstrup 
Hvis selskabslokalet er ledigt, kan nøglen 

afhentes hos Poul Erik Hansen, 5094 8969 

   

Holmstrup Billardklub 

Formand: Tom Houmøller 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


