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Holmstrupdagen med fest og leg. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Næste blad planlægges lavet onsdag den 17. august. 
Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden. 

 



 

 

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 
Poulj63@gmail.com 

 

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. 17.30. 
 
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 
Tlf.: 2534 0503 

 
Rudolf Bay, 253B,1.tv. 
rudolfbay@gmail.com 
Tlf.: 5184 4380 
 

Peter Iversen, 245,3 
peter-iversen@live.dk 
Tlf.: 8624 4180 

 
Anette Knight, 221A,2.tv. 

syvsegl@gmail.com 
Tlf.: 8624 4576 

 

Mogens S L Nielsen, 221A,3.tv. 

moegensSLN@gmail.com 
Tlf.: 2588 3070 
 

Helle Hansen, 235B,1.tv. 
hellehansen10@gmail.com 
Tlf.: 2639 3132 
 
Annette Ertmann 

annette@sertmann.dk 
Tlf.: 4062 3561 

 
Suppleant: 
Zack Mohamad 

 

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 
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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 

 

Genbrugspladsen 
Jernaldervej/Stenaldervej 
Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 
Bemandet søndag  kl.11.00-13.00 
 

Kontaktperson: Ninna Langelykke, tlf. 
60240 3080, mail: 

ninnalangelykke@icloud.com 

 

Selskabslokaler 
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. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Syv kreative på Holmstrupdagen. 
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En brevveksling 
 

Forældre og børn hiver gensidigt hinanden ned i Skjoldhøjkilen for at bruge apparatet – når 
det virker! 

Hilsen Herman Nielsen, Holmstrup. 

 

Foto: Herman Nielsen 

Hej Herman 

 

Tak for din henvendelse vedr. svævebanen i Skjoldhøjkilen, som jeg har fået videresendt 

fra rådmandssekretariatet. 

 

Som jeg forstår din mail, drejer den sig om at du gerne vil vide hvornår svævebanen kan 
anvendes igen, hvilket jeg vil redegøre for herunder. 

 

Vi har ved et at vores ugentlige tilsyn med svævebanen konstateret at den ikke længere 

levede op til standarden for offentligt tilgængelige legeredskaber, EN1176, hvorefter sæ-
det blev afmonteret, så der ikke skulle være risiko for at brugerne kunne komme til 

skade. De to tårne der holder svævebanen havde løsnet sig i underlaget, så det ikke 
længere var muligt at stramme wiren tilstrækkeligt. Nu er tårnene blevet støbt fast og vi 
afventer at leverandøren monterer sædet igen. Dette sker først når betonen er hærdet 

færdig. Ifølge leverandøren bliver det enten sidst i denne uge eller i starten af næste 
uge. Herefter er I velkomne til at anvende svævebanen igen. 

 

Endnu en gang tak for din henvendelse og beklager at I har gået forgæves efter en svæ-

vebanetur. 

 

Med venlig hilsen 

Hans Henrik Foged Rasmussen 

Driftsansvarlig for legepladser, inventar og skulpturer 

 

 

 



 

 
 

”Regnbue!” 
 
 

 

 
 

Jackleen med barn på skødet. 
 

 

 
OBS.: Andet halvårs afdelingsmøde afholdes tirsdag den 20. september klokken 19.00 i 

selskabslokalet 
 

 



 

 

 
 

Dejligt med så mange børn og voksne i fuldt sving. 
 

 
 

 
Parkeringsvagt ved konfirmationerne i Skjoldhøj Kirke. 

 
1. dag, Store Bededag. Vi var 5 parkeringsvagter og fik dirigeret ca. 60 biler på plads. 

Omkring kl. 11 kom der 2 unge mænd der virkede meget interesseret i om de kunne se 
nogle gaver gennem bilruderne. Michael spurgte om der var noget vi kunne hjælpe med. 
Svaret var at det skulle vi ikke blande os i. Så må vi ringe efter politiet, sagde vi, hvoref-

ter de 2 unge mænd gik uden yderligere kommentarer. 
 

2. dag, lørdag. Vi var 2 på vagt og det blev til 33 biler. Der kom en stor rusten hvid kas-
sevogn uden nummerplader med 2 unge mænd i. De spurgte om de måtte parkere. 
Spørgsmålet fra vores side var om I har noget med en af konfirmanderne at gøre. Nej, 

sagde de. Vi gjorde dem så opmærksom på at der er overvågning ved kirken. De kørte 
stille væk. 

 
3. dag, søndag. Vi var 3 mand til at passe på 77 biler, men i dag var der ikke nogen der 
forsøgte på noget, til gengæld var der et par der fortalte at de havde været i en anden 

kirke hvor de kunne se der havde været indbrud i en anden bil. 
 

Det var en god indsats fra Skjoldhøj Kirkes Mandeklub. 
 
SVEND OVE BÖHM 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Afdelingsbestyrelsen informerer 

Juni 2022 

Status på vandlækagesag 

I beretningen til beboermødet i april omtalte vi en vandlækagesag, som vi her vil følge op på. Driftsafdelingen 

har ledt efter lækagen i en del måneder efterhånden uden held. Da udgifterne til søgningen langt overstiger 

udgiften til det vand, som lækagen omfatter, er søgningen indstillet midlertidigt. 

Der er beboere, som har koblet lækagesagen sammen med det utætte vandrør i 267 A. De 2 ting har intet med 

hinanden at gøre. Lækagesagen har i øvrigt varet fra sidste efterår, hvor det utætte vandrør først er fra 

april/maj i år. 

Her følger en mere teknisk gennemgang af, hvad lækagesagen går ud på. 

Holmstrup har 2 tilslutninger for vand til den kommunale vandforsyning i henholdsvis 215 og 277. Her sidder 

kommunens 2 hovedmålere. Vores hovedvandledning er formet som et stort U, som er forbundet til de 2 må-

lere i 215 og 277. Der kan således lukkes for den ene tilslutning af gangen og leveres vand til hele byggeriet fra 

den anden tilslutning. Ved at lukke for de 2 tilslutninger skiftevis, er det kontrolleret, at det ikke er disse må-

lere, der er årsag til fejlen. De er i øvrigt også blevet skiftet som led i søgningen. 

Hovedledningen/ringledningen ligger nederst i rørgraven under fliserne langs depotrummene i A-blokkene. 

Rørgraven er et par meter dyb, og nederst ligger vandrørene dækket af sand. Der er også andre rør og lednin-

ger i graven. Øverst ligger fjernvarmerørene. Det vil være meget dyrt og besværligt at tømme rørgraven for 

sand for at tjekke, om der er en utæthed på ringledningen. Derfor er der brugt søgning med gastryk. 

Alle vores boilerrum er tilsluttet ringledningen med en stikledning. Hver stikledning har en måler og en ventil, 

hvor der kan lukkes for vandforsyningen til det enkelte boilerrum for eventuelle reparationer. Derved skal der 

ikke lukkes for hele byggeriet, når der skal laves reparationer i en opgang. Efter denne måler fordeles vandet til 

de enkelte lejemål og varmtvandsforsyningen. Varmeforsyningen sker i et lukket system for sig.  

Lægges forbruget for alle målerne i boilerrummene sammen, skal dette svare til det forbrug, som måles på de 

2 kommunale hovedmålere. Og det gør det ikke. Og det er så det, som vandlækagesagen går ud på. Der for-

svinder noget vand mellem de 2 kommunale målere og vores målere i boilerrummene. Enten må der være et 

brud, eller også er der en tilslutning, som vi ikke kender til. Da svindet er før målerne i boilerrummene, har det 

ikke noget med et brud at gøre i en lejlighed. 

Lækagesøgningen med gas går ud på, at der lukkes for samtlige ventiler i alle boilerrum og de 2 hovedmålere. 

Herefter tømmes hele ringledningen for vand, og der blæses gas ind i ringledningen under tryk. Gassen vil 

komme ud, hvor der er en lækage og sive op gennem sandet og kunne måles. Der måles med nogle meters 

mellemrum langs hele ringledningen. Der blev målt udsivning ved 215, hvor der er garvet op. Men der blev 

ikke fundet nogen lækage. Gassen kan godt sive ud et sted og blive målt et andet sted. 

Normalt vil et ledningsbrud være synligt, idet der vil fosse vand ud et eller andet sted. Hvis det sker i rørgra-

ven, vil det være synligt, når vandet overstiger sandet i graven. Det er ikke tilfældet. 

Alt vort driftspersonale og hele afdelingsbestyrelsen har været involveret i lækagesøgningen, så der har ikke 

manglet ”gode forslag” eller ideer til, hvad der kunne være årsagen. Lige lidt har det hjulpet. Og det er så der, 

hvor vi står nu. 



 

Når der opgøres forbrugsregnskaber pr. 30. juni kan vi se hvor meget vand, der mere konkret er tale om, men 

det ligger omkring 1.000 m3, hvilket svarer til omkring 60.000 kr. Og der er brugt langt over det beløb allerede 

i forsøget på at finde lækagen. 

 

Utæt vandrør i 267 A 

Det utætte vandrør i 267 A har som tidligere skrevet intet med vandlækagesagen at gøre. Det er en tynd revne 

i et vandrør bag køkkenskabene, hvor vandet over lang tid er løbet ned under gulvbrædderne og ned i etage-

adskillelsen. Der er ikke tale om, at et vandrør er sprunget helt over. 

Rørskaden er for længst udbedret, så der ikke løber mere vand ud. Men der er løbet meget vand ud inden det 

blev opdaget. Derfor er der meget vand i hulrummet i etageadskillelsen. Betonelementerne, der anvendes til 

etageadskillelse er hule indvendige for at mindske vægten. De buer også en anelse af hensyn til stabiliteten. 

Det er alt det vand, der var løbet ind i hulrummet i etageadskillelsen, som løber ud ved boilerrummet i 267 A. 

Og det har så taget 3-4 ugers tid. Det vil være meget dyrere, hvis loftet under carporten og i kælderrum skulle 

brydes ned for at bore huller i etageadskillelsen for at får vandet hurtigere ud. Når hulrummet er tømt, skal 

loftet ved boilerrummet repareres. 

Lejligheden skal affugtes og have repareret køkkenskabe og gulv, når den er affugtet. 

 

Hvem skal betale 

Ved er rørsprængning på skjulte rør i en lejlighed er det afdelingens bygningsforsikring, der dækker afdelingens 

udgifter til istandsættelse af alle bygningsdele og fast inventar som gulvbrædder og køkkenskabe. Rørskaden i 

267 A er dækket af vores forsikring. Det er forsikringsselskabet som står for udbedringen. De skal således god-

kende alt og bestiller alle håndværkerne. 

Skader på beboerens ejendele dækkes af beboerens egen husstandsforsikring. Har beboeren ikke en forsikring, 

vil beboeren ikke kunne få dækket skader på egne ejendele. Det er derfor en rigtig god ide, hvis man er forsik-

ret. 

Lækagesagen på hovedledningen er anmeldt til forsikringen. Udgifterne (udover selvrisikoen) i forbindelse 

med lækagesagen vil blive dækket af afdelingens forsikring, hvis og når, der bliver fundet en rørsprængning. 

Hvis dette ikke er tilfældet, vil afdelingen selv skulle dække alle udgifterne. 

 

 

Udskiftning af vand og varmerør 

I beretningen til beboermødet i september 2021 er der et afsnit om udskiftning af vand- og varmerør. Vi fik i 

2019 lavet en analyse af levetiden på vores installationer, som viste, at der skulle bruges ca. 26 millioner kro-

ner ex. moms over en 10-årig periode.  

Det meste er opgaver, som haster meget, og det er derfor budgetsat til perioden 2021 – 2025. Det kommer 

nok først i gang i 2023, da der pt. mangler folk til opgaven. Det er også både dyrt og svært at få håndværkere, 

og materialepriserne er på himmelflugt på grund af krigen i Ukraine. Det forlyder, at alene prisstigninger på 

vedligeholds opgaver vil give huslejestigninger på ca. 7 %. 



 

Afdelingsbestyrelsen er derfor fuldt bevidste om, at det er en påtrængende opgave. Men det er også en tem-

melig dyr omgang. Det samme gælder udbedring af membranerne på de åbne altaner, udskiftning af vinduer 

og facaderenoveringer. 

Beretningen til mødet i september 2021 indeholder også en næsten 2 sider lang gennemgang af konsekven-

serne af planlagt vedligehold i de næste 20 år i forhold til huslejen. Vi ved derfor godt, hvad der bør laves, hvad 

det vil koste og hvor meget, det haster. Men vi har ikke pengene hertil. 

Når nogle beboere mener, at de betaler rigeligt i husleje til at dække alle udgifterne, er det ikke korrekt i for-

hold til de opgaver, som der er. Der er en forskel på ca. 8 millioner kroner årligt over de næste 20 år i forhold 

til de 7 millioner, som vi årligt henlægger, og de ca. 15 millioner kroner årligt, som der skal bruges. Heri er ikke 

medregnet udgiften til nye vinduer.  

I 2022 betaler vi samlet 25,7 millioner kroner i husleje. 8 millioner kroner svarer til 32 %. Vores husleje (uden 

forbrug) skal således være ca. 1/3 højere, hvis vi skal kunne lave alt det, som der bør repareres og udskiftes de 

næste 20 år. Det vil f.eks. medføre, at i en 82 m2 stor lejlighed vil huslejen stige fra 5.535 kr. til 7.306 kr. må-

nedligt. Alene, for at kunne dække udgifterne til planlagt vedligehold. 

Der er ikke noget nyt heri, idet afdelingsbestyrelsen har skrevet udførligt herom i samtlige beretninger til be-

boermøderne de sidste 10 års tid. Det har også fremgået af de mundtlige beretninger på beboermøderne. 

Det vil også blive hovedtemaet på beboermødet i september 2022, hvor budgettet og huslejen for 2023 skal 

fastsættes. Boligforeningens administration har i flere år presset på for at få balance i udgifterne til planlagt 

vedligehold. 

Vi har de sidste mange år vedtaget en årlig huslejestigning på 2 – 3 %. Der har ikke været flertal for mere. Hvis 

der skal sættes fuld gang i vedligeholdelsen, skal der altså godkendes en meget større huslejestigning på bebo-

ermødet i september i år.  

 

 
 

Tre der gerne ville fotograferes, og én der vendte rumpen til! 
 



 

 

Afdelingsbestyrelsen informerer 

Juni 2022 nr. 2 

Vaskeri 

Maskinerne i vaskeriet skal udskiftes. Samtidig bliver vaskeriet malet og gulvet renset. Der skal installeres ny 

el-tavle, og det er årsagen til, at det endnu ikke er gået i gang. El-tavler er – som så meget andet for tiden – i 

restordre på grund af coronakrise og krigen i Ukraine. Ifølge sidste opdatering skulle arbejdet kunne ske i uge 

32. Vaskeriet vil være lukket i hele ugen, hvor der skiftes maskiner og males. Der vil blive udsendt varsel 

herom.  

Når vaskeriet åbner igen, vil det have nye åbningstider fra kl. 07 til 22. 

 

Billardklub og Beboerforening 

Afdelingsbestyrelsen har godkendt, at de 2 klubber må lave en åbning i væggen mellem klubberne, så billard-

klubben har mulighed for at anvende Beboerforeningens toilet. For nuværende anvender Billardklubben toilet-

tet i mødelokalet. Klubberne står selv for arbejdet. 

 

Møde med synsafdelingen 

På beboermødet i april blev der efterlyst, at referater fra vedligeholdelsessyn og godkendelser af lejlighedsæn-

dringer blev lagt på ”Min side” på boligforeningens hjemmeside. 

Vedligeholdelsessyn blev startet op før corona-krisen, og var på pause i 2020 og 2021. Der er i alt besøgt 170 

lejemål. Afdelingsbestyrelsen har på baggrund af beboernes tilbagemeldinger besluttet, at vedligeholdelsessyn 

ophørte med virkning fra 1. januar 2022.  

De 170 lejemål vil nu blive tilskrevet og referater og eventuelle godkendelser vil blive lagt på ”Min side”. I 157 

tilfælde er der ingen bemærkninger og eventuelle ændringer er godkendt. I 13 lejemål er der forhold, som ikke 

kan godkendes. De vil også blive tilskrevet. 

 

Genbrugspladsen 

Driften har et ønske om, at containeren til grønt affald på genbrugspladsen bliver udskiftet med båse, som 

bygges af betonklodser. De ligner legoklodser i overstørrelse. Det kræver en engangsinvestering på ca. 60.000 

kr., som skal deles mellem de 3 afdelinger på marken. 

Vi forventer, at investeringen kan tjene sig selv hjem igen, idet det bliver billigere at tømme boksene med 

grab. 

Man skal huske at tømme affaldssækkene, når man afleverer grønt affald og hækklip på genbrugspladsen.  

 



 

Max. 4 hunde i en lejlighed 

En beboer har gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på, at der i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4 er 

en begrænsning på, hvor mange hunde der må være i en bolig i byzone. Ifølge bekendtgørelsen må der max. 

være 4 hunde og eventuelle hvalpe under 18 uger i en bolig i byzone. 

Hvis man vil have flere end 4 hunde, skal man søge om tilladelse hertil ved myndighederne. Det forudsætter, 

at man er erhvervsdrivende med kennel. Det vil medføre en række miljøkrav, som skal opfyldes, og man skal 

tilsluttes den kommunale affaldsordning for erhvervsdrivende. Hertil kommer, at der indhentes tilladelse fra 

boligforeningen til at drive erhverv i ens lejlighed, hvilket man ikke kan opnå. 

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4 gælder også for hundehold i Holmstrup, selvom det ikke fremgår af 

vores ordensreglement. Det er på samme vis som med færdselsloven, der også gælder i Holmstrup, selvom det 

ikke er skrevet ind i vort ordensreglement.   

 

Rensning af udsugning 

Vores udsugningsanlæg skulle have været renset i 2020 og 2021. Det er ikke sket, idet arbejdstilsynet har stop-

pet det. 

Vores udsugning er monteret under aluminiumstagene. Adgang hertil sker gennem en lem i taget. For at 

komme op til lemmen bruger driften deres lift. Arbejdstilsynet har påtalt, at vores tage ikke har et sikkerheds-

rækværk som forhindrer, at man ved et fald ikke kan ryge ned af taget. 

Arbejdstilsynet har derfor pålagt, at der enten bygges et stillads op langs den ende, hvor taget er lavest – eller, 

der monteres et rækværk. Boligforeningens tekniske afdeling er i gang med at finde en løsning på, hvordan der 

kan monteres et rækværk, når det er nødvendigt at komme ind under taget via taglemmen. 

 Hvis en ventilation går i stå, kan den altså ikke genstartes, hvis det kræver, at driften skal op på taget for at 

ordne fejlen. 

 

Springvandet 

Springvandet i midterarealet har ikke været i funktion i flere år. I forbindelse med søgning efter vandlækagen, 

er regnvandsbeholderen under midterarealet blevet renset op. I samme forbindelse er pumpen blevet efter-

set. Og nu virker springvandet igen, når der er vand i beholderen efter et regnvejr. 

 

Udskydelse af vedligeholdelsesarbejder 

Afdelingsbestyrelsen har afholdt møde med boligforeningens tekniske afdeling om de opgaver i planlagt vedli-

gehold for 2020 og 2021, som ikke blev udført. Det drejer sig i kroner og øre om opgaver for 13,9 millioner. Det 

samme gælder for en del opgaver, som er med i planlagt vedligehold for 2022. Opgaverne er ført ind i planlagt 

vedligehold for de næste 5 års tid. 

Årsagen til, at opgaverne ikke er blevet udført skyldes dels coronarestriktionerne i 2020 og 2021, mangel på 

ledige håndværkere og personalemangel i boligforeningen.  

 



 

 

Klipning af hække 

I henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement punkt 3.2. er det beboeren, der har pligten til at vedlige-

hold egen have og hæk. Heraf fremgår det blandt andet: 

Hække kan være op til 180 cm høje og skal klippes efter ydre skel, som enten er tilnærmet vægflugt, vandrende 

eller 6 m fra murkant ved små haver og 9 m fra murkant ved store haver.  

Lejeren skal holde hække omkring haver rene for ukrudt og selvsåede planter - både på indvendig og udvendig 

side.  

Planter og træer i haverne må ikke nå højere op end til overboens øverste kummekant, eller tilsvarende højde, 

uden overboens og naboernes accept. 

Det er ikke alle afdelingens beboere, som helt af sig selv påtager sig opgaven med at klippe lejlighedens hæk. 

Tak til de mange som gør det. Det er ikke afgørende, hvornår eller hvor mange gange om året, at man klipper 

hækken.  

Tidligere fik de beboere, som forsømte opgaven, et brev med opfordring til at klippe hækken. For nogle år si-

den fandt boligforeningens juridiske afdeling ud af, at teksten og tidsfrister i brevene ikke levede op til gæl-

dende bestemmelser om varsling. Der skal derfor laves nye breve herom. Det har vi i afdelingsbestyrelsen ryk-

ket for flere gange. 

Når der er lavet nye breve, vil de berørte beboere få brev om, at deres hæk eller have trænger til klipning eller 

pleje. I mellemtiden kan man låne både hækklipper og høgenæb på driftskontoret. 

For nogle måneder siden bad afdelingsbestyrelsen vores driftsafdeling om at klippe nogle lamper langs stierne 

mellem A og B-blokke fri, idet hækken var vokset helt ud om lamperne. Det medførte, at der ikke var ret me-

gen lys på stierne. Klipningen rundt om lamperne fik flere steder hækken til at vælte, hvorfor driftsafdelingen 

tog den store klipper i brug og studsede hækkene i hele havens bredde. Det så vildsomt ud, men kunne være 

undgået, hvis beboerne selv havde vedligeholdt hækken. 

Den manglende vedligeholdelse af hække koster afdelingen penge. En del hække er i tidens løb blevet ødelagt 

af manglende vedligehold. Med virkning fra 2023 bliver der afsat 40.000 kr. årligt til indkøb af nye hækplanter. 

Hvis man synes, at det med hækklipning er en morsomhed, så kan man jo få sig et billigt grin, når man kigger 

ned i ens pung, når pengene til husleje bliver større og større. 

 



 

 
 
Så har Pensionistklubben været på deres årlige sommerudflugt tirsdag den 28/6-2022  

Denne gang gik turen til Clay Keramikmuseum i Middelfart. 
Her fortalte guiden om huset Grimmerhus hvor Clay museet har til huse, og om 
den aktuelle udstilling, Willumsen, Gauguin og Lilja. Mellem myte & virkelighed, om 

Skatkammeret som rummer noget af Danmarks kendte porcelæn, 
de tidligste porcelænsfabrikker og hvordan porcelænet bliver produceret i dag. 

En interessant udstilling. Vi spiste frokost og fik kaffe på Falsled Kro. Herefter kørte vi 
hjem efter en lang dag. Vi havde super godt vejr på hele turen. 
 

Kom gerne med forslag til vores næste tur i efteråret. 
 

 
v/Helle Rasmussen 

 
 

 
 

En lille kunstnerspire! 



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: Betinna 2151 5686 

 

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: Ninna, 6024 3080 

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, tlf.: 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: 

Kirsten Larsen (Kisser), formand og 

kontaktperson 

(tlf.: 2227 4005) 

Helle Rasmussen, kasserer 

 

Bente Heilskov Jensen, bestyrelsesmedlem 

Bente Ryolf, bestyrelsesmedlem.  

 

 

 

 

Holmstrup Håndarbejdsklub 

Håndarbejdsklubben mødes hver tirsdag 

kl. 19.00 i pensionistklubbens lokale. 

Kontaktperson: Bente Ryolf, tlf.: 6122 3778, 

mail: benteryolf@gmail.com 

 

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 

 

Holmstrup Billardklub 

Se opslag i vinduet, 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.holmstrupinfo.dk/

