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Samvirkets årsmøde 2009
Samvirkets Årsmøde 2009 blev holdt i Beboerhuset Laden
tirsdag den 27. januar. Det var et velbesøgt årsmøde med over
60 deltagere i løbet af aftenen.
På mødet fik de fremmødte en kort gennemgang af de indsatser
og aktiviteter, som Samvirket har været medvirkende ved i løbet
af 2008.
Sekretariatet havde fremstillet et årshjul, som gav et hurtigt
overblik over aktiviteterne.
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Otto og beboerundersøgelser og nye udfordringer
På Samvirkets Årsmøde aflagde Meyer-projektet rapport over efterårets indsats med Smiley-kampagner i
opgangene, hvor Gellerup og Toveshøjs flotteste opgange blev kåret. Og affaldsmonstret Otto kom forbi
årsmødet og optrådte med Otto-sangen, som er blevet et stort hit blandt Gellerups børnehavebørn.
Fra Det Boligsociale Fællessekretariat blev der fortalt om resultaterne af en stor beboerundersøgelse, som var
blevet gennemført i de to afdelinger i løbet af efteråret. Resultaterne og udlægningen heraf førte til en del debat
og kommentering fra årsmødedeltagerne. Læs mere om beboerundersøgelsen på www.bydele.dk.
Nye udfordringer i Samvirket i 2009
Samvirkets Årsmøde fortsatte med at sende alle deltagere ud i mindre grupper, hvor de skulle snakke sammen
om, hvilke udfordringer Samvirket kan tage hul på i det kommende år.
Det blev summet rundt ved bordene en rum tid – og derefter fremlagde grupperne i plenum overskrifterne for
deres mål for Samvirkets arbejde. Alle ideerne vil i løbet af foråret blive taget med på Samvirkets Kvartalsmøder,
hvor de vil danne grundlaget for de initiativer, der vil blive sat i værk.
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Nye ansigter i Samvirkets styregruppe
På Samvirkets Årsmøde blev der udpeget seks repræsentanter til Samvirkets styregruppe, som blandt andet
står for planlægningen af indholdet i Samvirkets Kvartals- og Årsmøder. Ud over det seks udpegede medlemmer
er der tre ”fødte” kommunale/offentlige repræsentanter i styregruppen, ligesom afdelingsbestyrelserne i
Gellerupparken og Toveshøj og hver har et født medlem i styregruppen.
Samvirkets styregruppe 2009 har følgende medlemmer: Inge Kjærgaard (Soc Vest), Anders Glahn
(Fritid/ungdom), Jesper Lund Madsen (skoleleder Toveshøj), Marianne Rossen (Afd. 4), Troels Bo Knudsen
(Afd. 5), Ilham Mohammed (Familie Netværk, Afd 5) Ahmad El Ahmad (Arabisk Kultur/Vejledningscentret), Anett
Christensen (Familie Netværk/ Afd. 5) Rabih Azad Ahmad (Multikulturel /Afd.4), Abdullahi (Sportsforeningen 06)
og Tinna Andersen (Ildsjæl),
”Politiets Kvarter” – nyt punkt på Samvirkets Kvartalsmøde-dagsorden
På Samvirkets Kvartalsmøde den 3. marts var der premiere på et nyt punkt på dagsordnen, og Lokalpolitiet har
sagt ja til hvert kvartal at komme med en lille politi-opdatering på situationen i vores område.
Vicepolitikommissær Klaus Aalestrup lagde ud med at slå fast, at tal er taknemmelige – og afhængige af, hvorfra
man ser. Politiet ved, hvad det får at vide – og har ikke uanede ressourcer til at vide alt.
Hos politiet har man lavet en prioritering, der hedder personfarlig vold, røverier og brandstiftelser.
Lokalt i Gellerup og Toveshøj ligger vi lavt mht. til røverier. Pt. bliver der efterforsket 1 sag. Klaus understregede,
at det ofte er unge gerningsmænd, der overfalder jævnaldrene, og han oplyste, at et røveri ikke behøver være
omfattet af brugen af våben. Det er nok også at komme med trusler, for at en forbrydelse benævnes som er
røveri.
I Gellerup/Toveshøj har der i løbet af det seneste halve år været 16 røverier (184 i Århus). Voldssager er de
sager, som skal færdigbehandles hurtigst muligt. I Gellerup/Toveshøj er der pt. 6 (måske 7) voldssager, som
efterforskes efter den milde voldsparagraf § 244. Og ingen sager i kategorien hård vold § 245.
”I mange af sagerne kender offer og gerningsmand hinanden – og ofte er flere sager om vold indeholdt i
eksempelvis et enkelt slagsmål. I gennemsnit er der næsten altid løbende 6-12 sager under behandling. Og
tingene er ikke så galt, som pressen gør det til,” kommenterede Klaus.
Mht. til indbrud, så er de pt. ikke prioriteret, men det er et ønske – og hvis der er indbrud i gang i en husstand, så
møder politiet frem.
Venter fortsat på svar vedrørende den boligsociale helhedsplan
Der var indkaldt til møde hos Landsbyggefonden tirsdag den 3. marts – desværre blev mødet udskudt til den 26.
marts. Så der er fortsat ikke nyt at melde i forhold til den boligsociale helhedsplan og ansøgningen om støtte til
blandt andet Foreningernes Hus og Fritidspatruljen.
Ved mødet hos LBF deltager Rune Utoft, administrationschef i Brabrand Boligforening, Jes Jørgensen, BU-leder
og Alex Vejby Nielsen fra Det Boligsociale Fællessekretariat
Helhedsplanen garanterer beboerne tryghed
På Samvirkets Kvartalsmøde den 3. marts havde styregruppen inviteret næstformand i Brabrand Boligforening,
Keld Albrechtsen til at komme og give en status på arbejdet med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Han fortalte om arbejdet med dispositionsplanen, som betyder, at det er den overordnede plan for rammerne for
udviklingen af Gellerup-området de kommende 10-20 år. De fire rådgiverforslag indeholder tilsammen alt det,
som Brabrand Boligforening kan ønske sig. (Beskrivelser af forslagene kan ses på nettet www.brabrandbolig.dk)
Håbet var at have haft planen klar i februar 2009, men de fire rådgiverforslag, som var meget ambitiøse, kræver
længere tid til behandling. Så nu er fristen for en dispositionsplan – som er en plan for, hvornår det skal
disponeres, hvad der skal ske - skubbet frem til februar 2010. Når dispositionsplanen er vedtaget, så bliver den
puttet ind i kommuneplanen som et kommuneplanstillæg – og så skal man i gang med at lave lokalplaner over
de enkelte projekter.
Der foregår pt. en diskussion vedrørende sammensætningen af boliger. Der ønskes også andre ejerformer i
området. Arkitektforslagene opererer med at tilføre området 1000-2000 boliger ved nybyggeri. Det handler om
ejer-, ungdoms-, andels- og ældreboliger. Men der er også nogen der vil rive enkelte blokke ned.
Keld opfordrede til, at hvis en beboer spørger - så fortæl: at beboerne i Gellerupparken og Toveshøj har
en TRYGHEDSGARANTI, der giver ret til, at beboerne i tilfælde af, at deres bolig skal indgå i et projekt til
anden anvendelse, så får de anvist en anden bolig i Gellerup-området, hvis beboeren altså ønsker at
blive boende.
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Der er ingen tvivl om, at der allerede er gået kommunevalg i helhedsplanen. Det, forudser Keld, kommer til at
betyde, at området kommer under pres. Derfor er det vigtigt i den proces at understrege over for beboerne, at de
har en tryghedsgaranti, som er lovet af et samlet byråd og af Brabrand Boligforening.
Ad hoc-gruppe inviterer til workshop med fokus på børns opvækst
Oven på borgermødet i GLOBUS1 sidste forår, blev der i Samvirket nedsat en ad hoc-gruppe med arbejdstitlen
”Pædagogisk Rådgivning”.
Det arbejde er nu resulteret i, at der er blevet sendt indbydelser ud til workshoppen ”Jeg vil give mit barn en god
opvækst ”, som finder sted lørdag den 25. april kl. 13-16 i Livsværksstederne.
I indbydelsen står:
Alle forældre ønsker at give deres børn et godt liv. - Vi har brug for dig og dine erfaringer.
Kom med dine gode ideer til, hvordan vi kan rådgive, støtte og hjælpe forældre, der ønsker at give deres børn en
god opvækst.
Har du ikke modtaget en invitation med har lyst til at deltage i workshoppen, så kontakt Samvirkets sekretær
Helle Hansen, mobil 2920 8978 - e-mail helhan@aarhus.dk.
Café Perlen åbnet i Beboerhuset Yggdrasil
Søndag den 8. marts åbnede Café Perlen i beboerhuset Yggdrasil med festlig lagkage, flag og perleplade-leg.
En halv snes frivillige klædt på i stribede forklæde tog imod alle gæsterne, som kiggede forbi den hyggeligt
indrettede cafe, der ligger på første sal i huset. Og mange nysgerrige små og store beboere kiggede inden for
og fik lagkage og kaffe og en snak om ideen med projekt.
Café Perlen har åben hver tirsdag for 12-15 (kun for kvinder) og torsdag 13-16 (for alle) – og det er muligt at
købe en kop kaffe eller the og et lækkert stykke kage. Og så kan man læse dagens avis i cafeen eller tage sig
en snak med naboen.
De frivillige medarbejdere i cafeen håber, at kunne byde på forskellige foredrag og aktiviteter i cafeens
åbningstid. Arrangementerne vil så vidt muligt blive annonceret i Skræppen – og ellers kan man følge med på
Café Perlens tjekkede hjemmeside www.cafe-perlen.dk.

Nabo til Nabo
”Nabo til Nabo” var sammen med resten af beredskabet i Gellerup på gaden om aftnen mellem jul og nytår – og
ad hoc-gruppen havde barslet med fast at sende voksne på gaden hver fredag, lørdag og søndag med start i
vinterferien i uge 7.
Tilslutningen til at gå ture om aftenen var dog til at overskue, så pt. er ikke voksne på gaden i Gellerup i
weekenderne, fordi det viste sig, at der ikke var nok frivillige, der meldte sig. Men beredskabet findes fortsat
rundt i kældrene og hos ACFC og Yggdrasil, hvis der skulle opstår et behov for opsyn.
”Nabo til Nabo” ad hoc-gruppen har holdt et møde med Natteravnene, som i samarbejde med Århus Kommune
er i gang med et tiltag om at opstarte Natteravne flere steder i vestbyen. Det var et meget konstruktivt møde, og
ad hoc-gruppen foreslår, at der indledes et samarbejde med Natteravnene. Det planlægges yderligere møder.
Yderligere oplysninger kan fås i Sekretariatet.
Gam3 – Street-basket og dance
Samvirkets Kvartalsmøde havde besøg af Mikkels Selmar fra Gam3. Han fortalte om streetbasket-projektet, som igen i år kommer til Gellerup med sommeraktiviteter.
Basket-træningen foregår hver tirsdag og torsdag fra kl. 17-18.30 foran KIG fra maj til
august. Og dance engang om ugen i GLOBUS1.
Det er basket er med fokus på bredden – og håbet er, at få de unge til at deltage i aktiviteten og
måske også fortsætte med at dyrke sporten i en forening, når sommeren er ovre.
Gam3 er afhængig af et netværk til at rekruttere de unge fra 12 - 18 år. (Basen er i København)
Medlemsgebyret er på 50 kroner – en slags tilvænningskontingent. For det får den unge en
basketball og en T-shirts. Normalt fortsætter en tredjedel med at spille basket i en forening.
Mikkels kontaktadresse: Mikkel.selmar@gam3.dk
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Blok Party Light – Nordgårdhallen 18. april 2009
Med Global Color Sound Studie og Cirkus Tværs i front bliver der lørdag den 18. april
stor fest i Nordgårdhallen for områdets børn og unge fra kl. 14-17.
Programmet er stadig under planlægning, men der kommer både bands fra studiet og
besøg fra Mellerup Musikskole, samt optræden for nogle af grupperne fra Rap´N ´Danceprojektet, der pt. kører i Vestbyen.
Koncerten bliver bakket op af både Unge 4 Unge, KiG, ACFC, Gellerup Fællesråd og
FOF Århus.
Følg med på www.blokparty.dk.
Livsværksstederne inviterer til café-seminaret:
”Vision for fremtidens frivillige indsats” – Hvordan åbner vi dialogen?
Torsdag den 23. april kl. 13-17 i Gellerup Kirkes foredragssal
Kom og hør om projektet ”Livsværksstedernes guideordning”.
Og formand for Frivilligrådet Susanne Larsen kommer og fortæller om Frivilligrådets vision og holdninger til
frivilligt socialt arbejde.
Tilmelding senest onsdag den 15. april via mail eller telefon
Verner Krakov – post@livsvaerkstederneigellerup.dk / tlf. 86 25 95 99
Mari S. Nielsen - mari@livsvaerkstederneigellerup.dk / 21 38 64 96
SIDSTE NYT – SIDSTE NYT – SIDSTE NYT - SIDSTE NYT – SIDSTE NYT – SIDSTE NYT - SIDSTE NYT
Unge 4 Unge modtager Den Kriminalpræventive Pris på 50.000 kroner
Onsdag den 25. marts drog fire repræsentanter fra Unge 4 Unge fra Gellerup til København tidligt om morgen.
Her var de indstillet til at modtage årets Kriminalpræventive Pris, som bliver uddelt i forbindelse med Det
Kriminalpræventive Råds årsmøde. Og det var fire stolte og glæde unge, som hen på formiddagen kunne tage
imod prisen, som blev overrakt at justitsminister Brian Mikkelsen, som begejstret talte om projektet, som han
selv havde mødt under besøget i Gellerup tidligere på måneden.
Unge 4 Unge har fortalt, at de vil bruge prisen til at holde en stor happening eller koncert for Gellerups børn og
unge efter sommerferien.
Tillykke med prisen!

Samvirkets Kalender 2009
Lørdag den 18. april kl. 14-17
Torsdag den 23. april kl. 13-17
Lørdag den 25. april kl. 13-16
Lørdag den 25. april
Tirsdag den 5. maj
Tirsdag den 19. maj kl. 16.30

Blok Party Light i Nordgårdhallen
”Vision for fremtidens frivillige indsats” – Hvordan åbner vi
dialogen?
Workshoppen ”Jeg vil give mit barn en god opvækst ”
Åbent Huse i Gellerup i Kulturmøde på Tværs – FOF Århus
Officiel åbning af KiG’s nye legeplads og Sol og Sommer
Samvirkets Kvartalsmøde

Tirsdag den 27. oktober kl. 16.30

Samvirkets Kvartalsmøde

Husk at du altid kan følge med i, hvad der sker i Vestbyen på borgerportalen www.aarhusvest.dk.
Ønsker du ikke længere at modtage Samvirkets Nyhedsbrev, så kan du melde fra hos sekretariatet.
Samvirket i Gellerup og Toveshøj - Sekretariat
• Informationsmedarbejder Helle Hansen (Socialcenter Vest) – e-mail: helhan@aarhus.dk – mobil 29 20 89 78
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