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Referat Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Tirsdag d. 23. marts 2010 kl. i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen
Kvartalsmødets dagsorden:
•

Velkomst og kort præsentationsrunde af alle – Inge Kjærgaard var ordstyrer

1. Politiets Kvarter”– status på kriminaliteten i området, v Jens Espensen, Lokalpolitiet.
Jens lagde ud med at fortælle, at Klaus Astrup har fået nyt job på politigården, så fremover
bliver det Jens, der kommer til Kvartalsmøderne.
Jens kunne berette, at vi har overstået en ”fantastisk” vinter – hvor det ikke er helt klart om
alle er blevet lovlydige - eller om det har været for koldt til at lave ballade.
Men hva´nu, hvor vi får godt vejr?
I vinter var man urolig over for at Gellerup skulle få Nørrebro-tilstande efter at to
grupperinger stødte sammen 3-4 gange i løbet af et par uger med knivstikkeri pga. ulovlige
stoffer. Og der var også uroligheder blandt somalierne.
Den gode nyhed er, at alle fem gerningsmænd i dag er varetægtsfængslet. Hændelserne
fandt sted i en bestemt cafe i Bazaren, og her lavede politiet i samarbejde med
Levnedsmiddelkontrollen og SKAT en indsats, som betød, at cafeen fik lukket for salget. Det
var en effektiv aktion, som gav et klart signal, og det virker til, at signalet er blevet forstået:
”Vi vil ikke have det her i området”.
En fredag aften for nylig kom foråret til Gellerup med en lille gruppe drenge, der
”terroriserede” KIG-området. Lige på kanten til at de kunne tiltales. Og der blev smadret
ruder ved biblioteket og hos Brabrand Boligforening. Et spørgsmål, hvem der har gjort det?
Vigtigt, at vi får fat i de rigtige, og til det har vi brug for lokalområdets hjælp for at finde ud
af, hvem det er. Vigtigt at fortælle vidner, at straffen for at genere vidner er hård, så de tør
stå frem. Det er vigtigt for politiet at få tips om, hvor vi skal kigge, så vi ved, hvem vi skal
koncentrere os om.
Med hensyn til videoovervågning, så er det snart en mulighed, fordi politiet nu har fået
flytbart videoudstyr.
Stor ros til BB for oprydningen, som finder sted i området.
Mht. til lokalpolitistationen kommer der til at ske en forøgelse af staben i løbet af sommeren.
Og måske flyttes stationen over på 3. sal over Gellerup Bibliotek.
Spørgsmål vedrørende knallertkørsel. De næste to-tre uger bliver afgørende. Oplysning fra
salen om, at bommene på stierne står uaflåste, og derfor ikke sænker farten – Jes lovede at
give besked videre til relevante personer i kommunen, som har ansvar for bommene.
2. Orientering om høringsprocessen i forbindelse med helhedsplanen og det videre forløb
med arbejdet v/ leder af Gellerup Sekretariatet, Per Frølund
Per Frølund gennemgik helhedsplanens scenarier, som for tiden er i høring. Og skitserede,
hvordan arbejdet med at nå i mål kan komme til at se ud.
Der blev blandt andet rejst spørgsmål om, hvorvidt hele blokke skal omdannes til kontorer.
Så detaljeret er planen slet ikke endnu. Dispositionsplanen er en overordnet ramme for
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området. Efterfølgende skal der laves lokalplaner, der præcist beskriver forandringerne i de
enkelte områder og blokke.
Med hensyn til modstanden mod nedrivninger. Forløbet er nu sådan, at der inden ferien tages
fat på forhandlinger mellem kommunen og Brabrand Boligforening – efter ferien skal så det
endelige forslag til en helhedsplan så til afstemning i byrådet og i Brabrand Boligforenings
politiske system – repræsentantskab og de to afdelinger Gellerupparken og Toveshøj. Og
planen skal vedtages alle steder.
Målet er at nå ned på 30 procent almene boliger i Gellerup. Det opnås ved at rive ned, sælge
og omdanne, men også ved at bygge nyt; ældreboliger, ungdomsboliger, ejerlejligheder,
rækkehuse osv.
Helhedsplanen indeholder også en række sociale mål, blandt andet i forhold til beboernes
tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedstilstand og uddannelsesniveau.
I løbet af høringsperioden bliver der holdt en lang række informations- og borgermøder både i
Foreningernes Hus, i Laden, i GLOBUS1 og på rådhuset.
Læs mere på www.helhedsplangellerup.dk
3. Gellerup Museum – det nye lokalmuseum, som slår dørene op den 31. marts.
Kort præsentation ved museumsinspektør Doron Haahr
Doron Hahr fortalte om baggrunden for Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th., som er et
initiativ fra afd. 4 og 5´s afdelingsbestyrelser i samarbejde med Gellerup Sekretariatet.
I første omgang er projektet budgetteret til et halvt år, men tanken er, at museet skal gøres
til et permanent tilbud i området.
Her er ugentligt fast åbningstid tirsdag kl. 16-18 og søndag kl. 14-16. Der er gratis entre.
Tiden fra 1. marts, hvor lejligheden blev overtaget, er gået med at sætte i stand og indsamle
genstande og forberede åbningen inden påske.
Museet skal være med til at dokumentere områdets historie de sidste 40 år og fortælle om
fremtiden med den kommende helhedsplan.
Museet forventer også at komme til at fungere som udgangspunkt for en besøgstjeneste, som
skal tage imod nogle af områdets mange besøgende, som gerne vil høre mere om Gellerup.
Der er muligt at træffe Doron Haahr for yderligere information på mobil 6122 1768 og mail
doha@bbbo.dk
4. Den nye boligsociale helhedsplan
”Det har vi gang i”:
• Fritidspatruljen
• Foreningernes Hus
• Samvirkets sekretariat
På grund at det fremskredne tidspunkt blev det aftalt udsætte punktet til næste Kvartalsmøde
i Samvirket - den 2. juni 2010.
5. Præsentation af ”Kvartalets forening/institution” - Livsværksstederne
Verner Krakov, leder af Livsværkstederne, lagde ud med at invitere alle til en gratis frokost i
Café Vita, onsdag den 26. maj, hvor Livsværkstederne fejrer 10 års fødselsdag.
Og der kommer til at ske ting og sager i foyeren foran Gellerup Bibliotek.
Projektet, der åbnede den 8. juni 2000, er en del af KFUM’s Sociale Arbejder.
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Livsværkstederne er historien om brumbassen, der ikke ved, at den ikke kan flyve.
Livstræet Yggdrasil er Livsværkstedernes logo. Det blev tegnet af en lokal beboer.
Projektet udsprang af de tidligere Naboskabers mandagsklub, dengang hed det sociale tabere,
i dag kaldes det ”velfærdsaspiranter”.
I Livsværkstenderne er vi kun noget i kraft af hinanden.
Mange af brugerne var i starten misbrugere og kunder i psykiatrien. I dag er der sket et skift i
målgruppen, som består af 80 procent med anden etnisk baggrund end dansk. Hver dag
kommer 80-100 på besøg, men mandag er et rykind med 250 besøgende, fordi Bazaren er
lukket.
Livsværkstederne er et værested for folk, som har brug for fred. Mange udsatte har brug for
fred og for at finde sig selv. Det handler om medborgerskab og om at tage ejerskab for eget
liv.
Det har været et langt sejt træk, hvor Café Vita i dag er omdrejningspunktet. Vi har og har
haft en del projekter, for eksempel mentorprojektet, guide og indsats på kanten.
Og så har cafeens køkken en del kvinder fra matchgruppe 4+5 i aktivering. Og her er
isolation et stort tema. Også er der også et tilbud om Åben Bankrådgivning, som bliver givet
af frivillige bankrådgivere.
Rødderne i livstræet er bestyrelsen, der består af frivillig, brugerråd og ansatte. En gang om
året tager bestyrelsen af sted på højskoledage, hvor der bliver snakket visioner.
Pengestrømmen er altid vigtig – men vi har købmandskab i ordentlighed.
6. Sidste nyt fra Samvirkets ad hoc-grupper:
• Forældre Debatforum – Maria Arianfar
Den 28. februar blevet der holdt en stor konference i Foreningernes Hus - ”Jeg vil
give mit barn en god opvækst” med deltagelse af 70 forældre, primært mødre. Der
var to oplæg, som fik stor ros blandt de fremmødte. Det var psykolog Eva Malte og
Purnima Kumarathas, der er formand for Århus Kommunes Integrationsråd.
Ad hoc-gruppen oplevede også, at der meldte sig tre nye deltagere i gruppen, som
planlægger at lave endnu et arrangement inden ferien.
• Pædagogisk Rådgivning – Abelone Asingh
Rådgivningen har ændret navn til ”Åben anonym Familievejledning”. Og den
åbnede 1. marts på Gellerup Bibliotek, hvor der er mulighed for at få anonym
rådgivning mandag kl. 10-12 og torsdag kl. 13-15. Det er også muligt at bestille tid
på tlf. 8940 1465.
• Sansehaven – Anja Spalding
Sansehavens ad hco-gruppe har fået en ny kompetent deltager i Elin Kyhl
Svendsen, der gennem 18 år har været leder af Den Økologiske Have i Odder.
Så gruppen er fuld af optimisme. Det vil blive inviteret til en workshop den 11. maj
kl. 16.30-19.30 i Livsværksstederne, hvor de inviterede bedes være med at give
input til ad gruppens fremtidige arbejde for at gøre sansehave til en realitet.
Tilmelding til workshoppen senest fredag den 7. maj til Helle Hansen,
helhan@aarhus.dk, mobil 2920 8978.
Søndag den 6. juni bliver der lavet en happening ”Sansehaven spirer” på selve
jorden, hvor sansehaven skal ligge – i svinget på Gudrunsvej, hvor der tidligere lå
International Kvindeforening. Ad hoc- gruppen er i gang med at søge sponsorer til
arrangementet.
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• Trin2 – Meyernes ren opgangskampagne i Gellerupparken og Toveshøj
Udsat til næste møde
• Fitness i Vest, Henriette Gaardbo
Der er ordinær generalforsamling i Fitness i Vest torsdag den 25. marts kl. 18.00 i
GLOBUS1. Der mangler medlemmer til bestyrelse – og det er vigtigt, at det bliver
valgt en fuld bestyrelse.
Det står en masse aktive instruktører klar til at træde til, når først styrkelokalet er
en realitet.
7. Eventuelt
Jobcentret og socialcentret har i samarbejde udviklet et projekt ”Filmprojekt Gellerup”, som
er ved at komme i gang i samarbejde med TV Basic.
Filmprojekt Gellerup er et aktiveringsprojekt målrettet unge, der har lyst til at være aktive i
eget lokalområde, og som ønsker at være med til at fortælle historien om livet i Gellerup og
Toveshøj.
Projektet vil gerne samarbejde med Samvirket og helhedsplanen i Gellerup, fortæller
projektleder Morten Steffensen.
TV Basic har været en 1-årig tv-uddannelse for unge mennesker siden 1989. (80 procent af
de unge, som har gennemført kurset er kommet ud i arbejde eller har på anden vis klaret sig
godt videre i uddannelse).
Planen er, at der skal laves en lokal redaktion, som skal lave daglige historier fra område,
som skal kunne vises på lokal-tv.
Referent – Helle Hansen
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