Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der
repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket,
Folkeinformation, kirken, de lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og
beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og
på Toveshøj

Referat fra Samvirkets introdag den 13. marts 2018
På første Introdag i 2018 deltog hele 27 personer. For første gang i Introdagens historie var start og slut på dagen
forlagt til E&P Huset på Karen Blixens Boulevard, men vanen tro startede dagen med morgenbrød og -kaffe samt
oplæg kl. 8.30.

Dagens næste programpunkt afveg dog ikke fra sædvanen, idet Anders Glahn (leder af fritids- og
ungdomsskoleområdet i Gellerup/Toveshøj) tog ordet og gav et generelt historisk rids om Gellerup, etableringen og
hvorfor området blev bygget, og hvordan beboersammensætningen har ændret sig gennem årene.
Som det ser ud nu, så har 1/3 af områdets familier kontakt til Familiecenteret. Årsagen er, at når familier får job og
bedre økonomi, så fraflyttes området, og nye beboer flytter ind. Det er nemlig således at Aarhus Kommune råder
over ¼ af de ledige lejligheder, såfremt der er akut boligmangel eller behov for en bolig til en familie. Derfor er det
meget nødvendigt at man som ansat sørger for, at de, der bor her, har det godt. Det gør man ved at stå sammen om
at løse de udfordringer, området til enhver tid måtte have.
Herefter talte leder af nærpolitiet Jens Espensen om politiets arbejde i området. Jens har været leder i over 10 år og
politiet har nu og har haft til huse i City Vest i flere år end 10. I alt er 25 betjente tilknyttet stationen og Jens har den
glæde at der nu er flere ansøgere end tidligere og at det også er mere erfarne betjente, som søger ledige stillinger.
Da Jens startede i Gellerup/Toveshøj var Gellerupmodellen etableret, men Brabrand Boligforening var ikke en del af
dette samarbejde. Gellerupmodellen er et lederforum, som mødes en gang månedligt, heraf 3 gange årligt som
baggrundsgruppe for Lokalpolitiet.
I forbindelse med en del hærværk og bål og brand tilbage i 2008/2009 skete der to vigtige ting. Civilsamfundets
Beredskab blev organiseret og politiet begyndte at arbejde med dialogbaseret politiarbejde. Holdningen hos politiet
er, at de er i området for at understøtte de borgere, der bor her. Det betyder at utrygheder skal fjernes fra beboerne
og over på de unge, som skaber problemer – Civilsamfundets Beredskab er at områdets øjne skal hvile på de unge og
det ikke er dem, der ser på os. Civilsamfundets Beredskab består udover politi og gadeplansmedarbejdere også af
forskellige foreninger, som samarbejder, når området huser store events og/eller der opstår konflikter eller
mulighed herfor. Samarbejdet er enestående – og det er os alle, der arbejder sammen, og vi er langt fremme i
samarbejdsrelationer i forhold til mange andre sammenlignende lokalområder.
”Vi arbejder målrettet på at gøre hinanden gode”.
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Sluttelig blev der kort sat fokus på det brede samarbejde i området mellem beboere, ansatte, foreningslivet og
forskellige projekter. Der er 2 afdelinger i området afd. 4 som er Gellerupparken og afd. 5 som er Toveshøj.
Som bindeled mellem Gellerupmodellen og beboerdemokratiet og foreningslivet har der siden 2007 været et forum
kaldet Samvirket. Samvirket har 1 årsmøde – sidste tirsdag i januar måned samt 4 kvartalsmøder. På årsmødet
nedsættes en styregruppe, som bla. har til opgave at planlægge kvartalsmøderne. I kan læse mere om Samvirket på
følgende webadresse: www.samvirket.dk
Derudover er det i Samvirkets regi, at der afholdes Introdage.
Samvirkets vigtigst opgave er dog at arbejde for samarbejdet i området for bedre at kunne løse opgaverne. En fælles
opgave for alle er bla. at opretholde Beredskabet, som er et samarbejde mellem politi, gadeplansmedarbejdere og
beboerne. Beredskabet træder sammen og er på gaden i forbindelse med større events, arrangementer og når og
hvis, der er problemer.
Til at facilitere Samvirket er der indtil videre ansat to medarbejdere dels en kommunal, dels en medarbejder i
Brabrand Boligforening som pt. deles om opgaven indtil den nye boligsociale helhedsplan er på plads.
Derefter blev deltagerne delt op i 4 grupper og fik lov til at præsentere sig selv til hinanden for at lære hinanden at
kende, før de blev sendt ud til besøgsmålene i 4 ruter.
Besøgssteder 13. marts 2018:
Tid:

Rute 1

Rute 2

Rute 3

Rute 4

kl. 9.45 –
10.15

Bydelsmødrene i 8220
v/Saoussane El Abbas

Fysiske helhedsplan Instant One og Instant City
v/Chadi Kayed

Familie Centervest
Underretningsenheden/V Bendikte
Jørgensen
Gudrunsvej 78, 1. sal

Lokalpolitiet - V/ Jens
Espersen

Cirkus Tværs v/Søren Stockmar
Cirkusbygningen,
Gudrunsvej 78, gadeplan

Gellerup Kirke v/Niels Hviid

Folkesundhed v/Sussie Østerby
Globus 1
Gudrunsvej 3 A

Livsværkstederne v/Verner
Karkov

Dortesvej 35A
Dortesvej 37
kl. 10.30 11.00

Fredens Moske - V/ Essa
Taha fra Den Arabiske
Kulturforening
Bag ved Bazaren indgang
til højre for Danmision

kl. 11.1511.45

Pause

Andromeda v/ Aysha
Amin
Fredspladsen, Gudrunsvej
82 overfor Biblioteket

Tovshøjskolen v/Helle
Mønster

Klub-Legeplads i Toveshøj
v/ Lillian Kjærsgaard

Janesvej 2

Janesvej 4 – bag Bazaren

Frokostpause: mulighed
Bazar Vest eller kantinen
Gudrunsvej 78

Frokostpause: Mulighed
Bazar Vest, kantinen
Gudrunsvej 78, City Vest

Frokostpause: Mulighed kantinen
Gudrunsvej 78, Livsværkstederne, City
Vest eller Bazar Vest

Den nye børneby V/
Charlotte, Dii Bækken i
Væksthuset, Hus C,
Jettesvej 10

Lokalcenter- v/Cecilie Mi Young Sejr
Nielsen

kl. 12.45-13.15 CCG: v/Rikke S. Maltesen
Gellerup Bibliotek
Gudrunsvej 78

Gudrunsvej 7, 1 – opgang
ved siden af butikken Normal

Gudrunsvej 88

Gudrunsvej 7,1. E – over
Føtex
Frokostpause: Mulighed
Livsværkstederne eller
kantinen Gudrunsvej 78, City
Vest
Globus 1 v/ Anette Carøe
Gudrunsvej 3A

Gudrunsvej 80

Eftermiddag:
Efter endt besøg samledes alle deltagere igen i E&P Huset. Udover morgenens gæster, deltog også flere
repræsentanter fra såvel Samvirkets styregruppe som Gellerupmodellen. De fremmødte præsenterede sig selv.
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Anders Glahn bød igen velkommen, og gav ordet til Jesper Kurdahl Larsen, som er leder af den kommende
boligsociale helhedsplan.
Jesper Kurdahl Larsen startede med lige kort at ridse op, hvad der kendetegner alment boligbyggeri, som rundt
regnet er 1/5 del af den samlede boligmasse i Danmark. Det vigtigste kendetegn er, at der er ingen, der skal tjene på
lejen, så derfor betaler man den samme leje. Når lånene i husene er betalt ud, overføres lejen til Landsbyggefonden,
og det er derfra de forskellige boligforeninger får midler til renoveringer, så pengene på den måde kommer tilbage til
lejerne. Et andet kendetegn er, at der er beboerdemokrati hvis fokus ligger på trivsel og social omgang for beboerne.
Derudover bruges nogle af midlerne til fysiske og sociale renoveringer – dvs. boligsociale helhedsplaner.
Gellerup/Toveshøj har lige afsendt ansøgning på 30 mill. Kr. til tiltag til de næste 4 år i et forpligtende samarbejde
mellem boligforening og Aarhus Kommune. Planen er tydelig på, hvad der skal gøres i forhold til at bryde den sociale
arv, skabe tryghed, forældresamarbejde og uddannelse og beskæftigelse.
Der skal i alt ansættes 12 medarbejdere i de kommende fire år.
Tryghed og trivsel: beboerne udsættes for et kolossalt pres fra forskellige sider og derfor er det vigtigt at modvirke
den negative råben. Derfor skal beboerrådgivningen fastholdes. Samtidig skal der være fokus på samtaler og
kommunikationen. Dvs. der skal arbejdes med en videreudvikling af Samvirket, og med social kapital – dvs. opbygge
netværk, skabe jobs og have fokus på miljø og de grønne områder både de nye og de der allerede er skabte f.eks. de
forskellige haver. Men der skal også fokus på de positive historier – det er altid nemt at få øje på de negative.
Forebyggelse og forældreansvar: her skal der være fokus på tidlig indsats, således at børene bliver bedre sprogligt.
Fokus vil her være på småbørnefædre/-forældre og inddragelse af Bydelsmødrene.
Uddannelse og beskæftigelse: her påtænkes etableret et u-hus – uddannelseshus – en udslusningsskole således at
der bliver fokus på fagfaglige arbejdsområder samt på iværksætteri, herunder mad både internationalt og
socialøkonomisk.
Ansøgningen er nu indsendt til landsbyggefonden, som skal godkende og herefter går der en endelig proces i gang.
Der er selvfølgelig opsamling i forhold til de tidligere boligsociale indsatser og en endelig godkendelse forventes i juni
måned. Herefter slås stillingerne op og der forventes samtaler i august.

Tilbagemeldinger fra besøgsrunderne:
Herefter blev ordet givet videre til grupperne, så de kunne fortælle om deres besøg udefra nedenstående
overvejelse:
• Hvad var den største overraskelse / bedste oplevelse?

Rute 1 havde besøgt følgende besøgssteder: Bydelsmødrene, Fredens Moske (her var der desværre opstået en
misforståelse, så besøget blev ikke til noget), Tovshøjskolen og Community Center Gellerup
Gruppe 1 fortalte: der er rigtig mange ildsjæle, som arbejder i området og som gerne vil gøre en forskel. Var meget
imponeret over at der er så mange Bydelsmødre i området og fik øje på at ting tager tid. I forhold til Toveshøjskolen
havde det været interessant at den nye skoleleder havde fået en historie inden hun startede og nu oplevede noget
helt andet. Der har lige været afholdt skolefest og det havde været en rigtig god oplevelse.
Gruppen syntes dog generelt at de manglede at høre om de konkrete udfordringer, som man står overfor i forhold til
alle besøgsstederne. F.eks. at skolen kan gøre en forskel i forhold til uddannelse, arbejde, nedbrydning af social arv –
men hvordan? Også at man som ansat skal passe på ikke at flytte på ens normalitetsbegreb.
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Rute 2 havde besøgt følgende besøgssteder: Den fysiske helhedsplan, Andromeda, Klub- og Legeplads Toveshøj og
Væksthuset, Dii Bækken
Gruppe 2 fortalte: at de havde været meget optaget af Klubben i Toveshøj’s arbejde. Det meste arbejde ligger i
eftermiddagstimerne, der er lektiehjælp som koster 100 kr. om året og 70% af børnene har diagnoser. Synes dog at
masser af områdets potentiale ender op i for ”mange kokke”, og at det derfor bliver den enkeltes egen problem
100%. Gruppen synes der mangler flere redskaber for de enkelte medarbejdere til at kunne håndtere opgaverne og
være med til at ændre. Det er dog ingen loppetjans at være pædagog. Gruppen foreslå at der bliver opsamlinger i
forhold til nyansatte, at de får støtte, rammer, efteruddannelse og en præcisering af hvad der kan bruges af
redskaber.
Andromeda afholder kunstworkshops for børn.

Rute 3 havde besøgt følgende besøgssteder: Familiecenter Vest/Underretningsenheden, Cirkus Tværs,
Folkesundhedsenheden og Lokalcenteret
Gruppe 3 fortalte: at de var overrasket over tyngden af sager – at sagerne er så komplicerede, og at det er en
bagside af medaljen. Omvendt var det dejligt at opleve Cirkus Tværs og deres åbne døre med plads til folk, som ikke
bor i området, og at de arbejder med gulerod i stedet for pisk. Cirkus er ikke en varmestue men et aktivitetshus,
børnene/de unge skal vise hvad de kan og overholde aftaler. Flot at Black Top team har fået en pris af
Muskelsvindsfonden. En overraskelse var det for gruppen, at området har de tykkeste børn i byen, og at der er så
mange med diabetes 2, men så er det godt at der er fokus på både familierne og på at lave kurser for dem.

Gruppe 4 havde besøgt følgende besøgssteder: Lokalpolitiet, Gellerup Kirke, Livsværkstederne, Lokalcenter Vest,
og Globus1
Gruppe 4 fortalte: at de var overrasket over, at der kommer så mange i Gellerup Kirke, og at kirken når så meget
bredere ud end alene til de kristne, men også at kirken bygger bro på den måde de gør mellem kirke og myndighed.
Gruppen er kommet hjem med et positivt indtryk af såvel kirke som politi, som er med til at man kan få en god
hverdag sammen, at de to institutioner arbejder så etisk. Der er mange beboere, der har oplevet vold og magt.
Noget andet er at man skal italesætte at nærheden måske forsvinder her når alt skal være så stort. Det er vigtigt at
se hinanden i øjnene, at vi skal kunne tale om det, der er svært: om forskellighederne men også om lighederne og de
grundlæggende syn.
Endelig kan de godt forstå at Livsværkstederne er stolte af deres arbejde. De gør en forskel.

Generelt:
•
•
•
•
•
•

Nogle få oplevede at der var steder, der ikke var klar over at de fik besøg
Spændende intro
God velkomst
Mange projekter
Mange fortællinger herudefra, som bør komme ud til resten af Danmark
Fået ideer til nogle man kan samarbejde med senere
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