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 - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Tirsdag den 21. september 2010 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen
Deltagere: Inge, Gordon, Ivan, Jes, Jannie, Theo, Erik, Ghassan E., Ghassan H., Anders,
Elin, Jytte, Trille, Hans Henrik, Rasmus, Morten, Verner, Jan, Jesper, Sophia, Chawke, Ahmed,
Vibeke, Per, Vagn, Janne, Mette, Jens, Kristian, Maria, Christina, Sussie, Fariha, Marianne,
Torben, Lone, Parvin, Helle, Anders, Abelone, Maysaa, Anett, Christian, Fatiha og Sheikh.
Kvartalsmødets dagsorden:
•

Velkomst og kort præsentationsrunde af alle – Inge Kjærgaard var ordstyrer

1. Præsentation af ”Kvartalets forening/institution” - Arabisk Kulturforening
Chawke Said fortalte, at Arabisk Kulturforening blev stiftet i 1988. Foreningen er både en
kultur-, social- og sportsforening. Foreningen var i 1992 med til at etablere Lykkeskolen som
en lokal friskole. Foreningens børn er nu begyndt at blive unge, og derfor er der også blevet
stiftet ungdomsforeningen Al Nour. Arabisk Kulturforening har desuden et godt samarbejde
med Aktiv Kvindeforening.
Foreningen har et bederum i kælderetagen under Lykkeskolen. Og den har tre fodboldhold og
laver svømning for medlemmerne på Tovshøjskolen. I de sidste fem år har foreningen hvert
år arrangeret en to-dages udflugt for alle familierne. Hvert år arrangerer foreningen også en
ramadanmiddag - i år deltog den dog i den store Nabo-fest i GLOBUS1. Arabisk Kulturforening
deltager aktivt i demokratiske processer; er aktiv i afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, i
Vejledningscentret, Shaqo og i GLOBUS1 og senest i Foreningernes Hus.
Foreningen blev stiftet af gruppe arabere, der kendte hinanden, men den er åben for alle
arabisktalende. Der er ca. 150 medlemmer – typisk familier med far, mor og fire børn. Ca. 70
er voksne. Vedrørende aktiviteter for ældre, så er det begrænset, da foreningen kun har fem
medlemmer over 50 år.
Foreningen laver desuden udflugter (senest en lejr i Ry), foredrag og hygge for
medlemmerne. Den modtager mange besøg, ofte af danske foreninger, og tager også ud og
holder foredrag om arabisk kultur.
Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter. Til dagligt har foreningen otte
arbejdende udvalg, som hver udfærder en årsplan, der godkendes på foreningens
generalforsamling. Det er løbende opfølgning på årsplanen hvert kvartal. Et eksempel er
socialudvalget, som tager hånd om at planlægge besøg hos syge – også på sygehusene.
Fokus er først og fremmest på egne medlemmer – men Arabisk Kulturforening vil også gerne
række ud og være med til at samarbejde med andre foreninger. Foreningen er ved at
forberede en hjemmeside.
2. Det nye gadeplansteam i Gellerup – v/ leder Ivan de Lima, HotSpot, Århus Kommune
Præsentation af den nye HotSpot-indsats, hvor der skal socialarbejdere på gaden
Diskussion af, hvad indsatsen kan komme til at betyde for vores område.
Ivan fortalte, at HotSpot-konceptet stammer fra Rotterdam i Holland, og at det er kendt som
organisatorisk og koncentreret indsats, der hurtigt opnår resultater.
I Århus er indsatsen placeret i HotSpotcentret i Socialforvaltning i Århus Kommune, som har
hovedkontor på Grøndalsvej i Viby. Gadeteamet i Vest holder dog til på 2. sal i
bibliotektsbygningen på Gudrunsvej 78.

1

Projektet i Vestbyen - Gellerup, Herredsvang og Bispehaven - kommer til at bestå af 10
gadeplansmedarbejdere med Ivan de Lima som projektleder. Projektet, der løber i fire år, er
støttet at Sats-puljemidlerne. Foreløbig har HotSpot-indsatsen været afprøvet med succes
som et pilotprojekt i Akacieparken i København. Der er lignende HotSpot-indsatser i
Fredericia, Aalborg og Ishøj.
HotSpotcentret i Århus Kommune består ud over gadeplansindsatsen også af mægling,
mentorordning, Drivremmen, PTSD-indsatsen, Folkeinformation og Unge4Unge.
Gadeplansindsatsen i Århus er rettet mod de ”røde” unge – dem, der har lavet kriminalitet,
eller som laver uro. Den skal hurtig ind over og aktivere de unge. Skal være aktiv med en
mentorordning, fx morgenvækning, følge de unge til UU-vejledningen og hjælpe med at
skaffe fritidsjob. Målet er at skabe mere tryghed.
Pt. er gadeplansmedarbejderne ved at ”putte fingeren i jorden”.
Spørgsmål fra salen:
Ahmed: Hvordan skal indsatsen forankres i forhold til lokalområdets projekter og foreninger?
Ivan: Vi skal samarbejde og kommer gerne ud og taler med alle.
Hans Henrik: Hvilke beføjelser har indsatsen i fht. at skabe tryghed?
Ivan: Indsatsen skal være en forlænget arm for myndighedsområdet i Socialforvaltningen.
Der kan laves individuelle aftaler. For eksempel i weekenden, når myndighederne er gået
hjem, så kan gadeplansmedarbejderne løse opgaver her og nu. Der er dog ikke tale om
anbringelser, men muligheden for at lave en time-out og tage den unge ud af området.
Ghassan: Godt med flere ressourcer. Tryghed handler også om samarbejde og koordinering –
der er en fare for, at det kun bliver til snak!
Ivan: Opfordring til alle om at kontakte ham, hvis der opstår en situation, som
gadeplansteamet ikke har tænkt på.
Ca. kl. 17.30-17.40 ryge- og stræk ben-pause
3. ”Politiets Kvarter”– status på kriminaliteten i området.
Jens Espersen lagde ud med at fortælle, at hans to souschefer Claus Alstrup og Stig
Heideman begge er på vej til Afghanistan for at løse politiopgaver. I stedet præsenterede han
Christian Grønfelt, der er i gang med et førleder-forløb og som bliver operativ leder.
Jens orienterede om, at der 20 mand hos Lokalpolitiet, og der er en hel del, som er på
afspadsering oven på sidste vinters topmøde. Nogle er sendt hjem i fire måneder. Så der har
ikke været ret mange betjente på stationen denne sommer. Men gården har været med til at
hjælpe, hvis det har knebet med at få det hele til at går op.
Jens slog fast, at politiet fortsat godt kunne ønske sig, at flere vidner står frem.
Han fortalte om en konkret sag, hvor faderen kom til politiet, fordi hans søn var blevet truet,
fordi han havde vidnet i en sag om et indbrud. Tre timer senere, har politiet anholdt og sigtet
to unge mænd for trusler mod et vidne efter §123. Og dagen efter blev de to unge mænd for
lukkede døre varetægtsfængsler for tre uger (det betyder mulighed for dom på over 60
dage). Jens betegnede den sag som en mønstersag, som er med til at signalere, at det ikke
tolereres, at man truer vidner. Og han håber, at flere har mandsmod til at stå frem at vidne,
så det bliver nemmere at for stoppe kriminelle handlinger.
Men hensyn til knallerter, så får politiet taget en ny ind hver dag. Og nyt er også, at de unge
er begyndt at køre rundt på stjålne motorcykler. Det er et problem at ”fange” dem, fordi
politiet ikke må jage dem ind i området. Drengene kan optræde meget provokerende, og de
kører tæt på. Det er et voldsomt dilemma. Appellerer til at man i stedet for indrapporterer til
politiet, hvor knallerterne og motorcyklerne står parkeret, så de kan hentes der.
Og så kan det være nødvendigt med en snak om bomme. Det er en langt sejt træk, men
politiet stiller selvfølgelig op. Vil gerne have fat i forældrene, som for eksempel kan kigge
efter, hvad deres unge knægte opbevarer i kælderrummet.
4. RULL-midlerne i Gellerup – rum, leg og læring v/ områdechef Jes Jørgensen
• Præsentation og ide-udveksling om dagsinstitutioneren, skolen og klubbernes
udspil til RULL-midler i vores område
Jes Jørgensen præsenterede udspillet til RULL-indsatsen i Nordgård og Tovshøj. Og lagde op
til at deltagerne i Samvirkemødet kom med input og kommentarer til planen.
Jesper fra Tovshøjskolen - slog fast, at skolen meget gerne vil åbne op for flere tiltag rettet
mod lokalområdet. Evt. bryllupper i kantinen ol.
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Troels – Afd. 5 oplever, at der er nogle forældre, der vælger at flytte, fordi deres børn
chikaneres på legepladsen. Men ellers kan familierne godt lidt at bo der. Hvad kan vi gøre ved
det?
Jes – måske kan man benytte Fritidspatruljen til at hjælpe med, at legen på legepladsen
bliver bedre til at undgå, at nogle holdes udenfor.
Anders – spørgsmål, hvordan vi kan lave et trygt uderum med frugttræer, legepladser og
plads til grill. Når først der er skabt et uderum, som folk kan være i, så skal der nok komme
ro på arealerne. Og beboerne til områderne tilbage.
Erik – prøve at skabe unikke oplevelsessteder, som folk også kan benytte – fx tennisbanerne.
Lone – biblioteket har også fokus på leg og læring, som foregår indendørs.
Torben – det er smukt i Gellerup, men kommunens bygninger (KA-centret) er grimme og
bliver ikke passet. Riv det ned – eller privatiser det.
Anett – motionslegepladsen på Toveshøj er et godt eksempel. Der skal være steder, hvor man
kan gå hen og lave motion.
Christian – det kunne være spændende at tage et område og lade de unge bestemme, hvad
der skal ske.
Verner – vigtigt, at vi sikrer, at der er ejerskab for de planer vi laver.
5. Sidste nyt fra Den boligsociale indsats/Samvirkets ad hoc-grupper mv.
Per oplyste, at Foreningernes Hus er klar til at slå dørene op med en stor indvielsesfest fredag
den 29. oktober, hvor borgmesteren kommer og klipper snoren over. Alle er velkomne.
Gordon fortalte, at Fritidspatruljen er ude at lege i mørket. Der er 16 unge tilknyttet projektet
pt. Og Fritidspatruljen er også på banen i uge 42´s Fed Ferie bl.a. i GLOBUS1 om
formiddagen.
6. Eventuelt – orientering
o Orientering om Godhedsdagen – søndag den 3. oktober
Helle reklamerede for, at alle beboere kan komme med ønsker til at få en hjælpende hånd i
løbet af Godhedsdagen, hvor det ventes, at over 100 frivillige unge fra Århus komme og giver
en hånd til Gellerup.
o Systuen Perlen, Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A
Foreningen Perlevennerne har åbnet et systue i Yggdrasil med et par frivillige kvinder, der
kommer for Tilst for at lave kreative aktiviteter. Det foregår mandag aften kl. 17-19 i
beboerhuset.
o Anonym økonomisk rådgivning
Verner reklamerede for, at Livsværkstederne tilbyder gratis anonym økonomisk rådgivning
hver mandag mellem kl. 16-18. Man skal ringe og bestille tid. Tlf: 8625 9599
o Borgerportalen – www.gellerup.nu
Helle orienterede om, at borgerportalen www.aarhusvest.dk er bliver spillet op i to. Og der er
nu kommet en ny borgerportal, der er rettet mod Gellerup og Toveshøj www.gellerup.nu.
Her er det muligt at læse lokale nyheder – og det er også muligt at få reklameret for
forskellige arrangementer og aktiviteter. Skriv til Birger Agergaard på birger@bydele.dk

Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Sekretariat
• Informationsmedarbejder Helle Hansen (HotSpot-centret)
mail: helhan@aarhus.dk, mobil 2920 8978
• Samvirkesekretær Pia Emilie Bach Jacobsen(Brabrand Boligforening)
mail: pija@bbbo.dk, mobil 6122 3756
Læs om Samvirket på www.samvirket.dk
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