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
første kvartalsmøde i 2014 - tirsdag d. 25. marts kl. 16.30 - 19.00 i salen
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A.
Elsebeth Frederiksen fra styregruppen bød velkommen og takkede Ulla Jørgensen, der træder
fra som netværkskoordinator i samvirket, og lod mikrofonen gå rundt til en navnerunde,
herunder præsentation af Wissal El-Arid, ny samvirkekoordinator fra BBBO
Deltagere:
Sarah Praktikant i Gellerup.nu, Anett afdelingsbestyrelsen i Toveshøj, Birger redaktør på
Gellerup.nu, Agnete Rasmussen fra den Gamle By, Ilham afd. 5 og Familienetværk,
Niels præst, Ellen fra Familiekontor Vest, Marianne fra Jobcenter, Mohamed El-Zeinab,
Louise Hotspot, Anne Tværkulturel Formidling i Hotspot, Marie områdechef for Børn og Unge,
Kirsten Lokalcenter, Hanne fra Lokalcenter, Birgitte og Ruth også fra Lokalcenter, Henning
boligsocial leder, Pia boligsocial, Pil fra foreningernes guider, Patricia fra Forenings guider,
Heidi Sport og Fritid, Hacer fra Folkesundhed, Solveig medlem i styregruppe, Jihad Praktikant
socialrådgiver, Maysaa aktiv i forening, Pia Katballe Sørensen Fysisk Helhedsplan, Fatina fra
Fritidspatrulje, Ahmed fra fritidspatrulje, Hanin fra Fritidspatrulje, Ali Nour, Sami fra
Sammenslutningen af islamiske foreninger, Ahmad Al Ahmad fra Al Nour Ungdomsforening og
Get2Ed, Anders Glahn Børn og Unge, Jens betjent, Lone bibliotek, Per Fysisk Helhedsplan,
Elsebeth beboer og medlem af styregruppen, Helle Hansen afdelingsbestyrelsen i
Gellerupparken, Walid Mahmoud fra Ramallah Spejderne, Fariba Somaliske BBF og
bydelsmødre, Saousan Abbas fra bydelsmødre, Ulla netværkskoordinator i Samvirket.
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Samvirkets Tryghedsbarometer – status og dialog med lokalpolitiet
Tryghed er noget, man har i hovedet og de tanker, som skaber tryghed, skal man går
med startede Jens politibetjenten med.
Der er mange knallert tyverier og der er gruppe unge 15-20 år, som smadre biler,
stjæler og begår indbrud i området.
Politiet arbejder for at skabe tryghed, men der er for meget, og opgaven kan ikke
klares alene, derfor har politiet været ude på Toveshøjskolen samt taget andre
initiativer for at prøve at løse problemerne. Kommunen, politi og Bazaren skal
arbejde sammen.
der er oprettet en gruppe, som arbejder med sagen og der skal være en møde med
borgmesteren, politi chef og Oluf de Linde lederen af Bazaren på torsdag for at indgå
aftaler.
Politiet vil gerne have oplysninger om mistænkelige knallerter i området
Brænde i Jettesvej og Dorthesvej lykkes politiet at få det stoppet efter at beviste alle
opsat brænde og gerningsmanden er under psykiatri behandling.
Solvig nævnte at der er Stædigvæk knallerter og scooter stående i Toveshøj.
Jihad spurgte om frivillige som beredskaber og Jens betjenten mener ikke at frivillige
skal stå som politibetjenten, men skal bruges på de rigtige tidspunkter for at kunne
håndtere problemerne rigtigt.
Anders Glan er helt enig med Jens. Politiet prøver at identificere gruppen, der skaber
problemer, derefter griber FU klubberne ind.
Ali Noor spurgte til nytteløs videoovervågning. Der kommer ikke videoovervågning i
afdeling 4, det har flertallet bestemt
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Maria: lyset skaber tryghed og er besluttet at lamperne skal være tændt, dog er
målet, at der ingen indbrud bør være. Undersøgelser viser at antallet af indbrud er
blevet betydeligt mindre, ”Klapsalver”
D Den fysiske helhedsplan v. Per Frølund – leder af Gellerupsekretariatet
De første veje gennem gudrundvej begynder allerede om en halvanden måneds tid
Der bliver sendt breve ud til beboerne
Der vil blive lidt larm
Parkeringspladser bliver rykket eller evt. fjernet i periodder for senere hen at blive
genetableret
Blokkene på Bentesvej, hvor der er 3 familier, der ikke vil flytte, er stort set tomme
Der vil blive kørt en retssag som man forventer at vinde og tvinge familierne ud, men
der kan gå flere år før, at sagen er afsluttet.

 Den sociale helhedsplan v. Henning Winther
Helt ny ledelse i Brabrand boligforening og den boligsociale helhedsplan er blevet
godkendt og den tænkes med den fysiske helhedsplan.
- Nye medarbejdere er blevet ansat
o Uddannelsesvejleder i Get2Ed - Ahmad El-Ahmad
o Forældrevejleder i Get2Ed - Mahmoud Haibe Hassan
o Fritidsjobvejleder i Get2Job - Ghassan Hassoun
o Netværkskoordinator/Samvirket - Wissal El-Arid
o Beboerredaktionsmedarbejder - afgøres onsdag
o Projektleder for Blokambassadører/Tryghedsvandringer - afgøres
torsdag.
- Fortsatte indsatser
o Foreningernes Hus - Per Thomsen
o Fritidspatruljen - Gordon Roberts
o Beboerrådgivning i Toveshøj - Maryam Fereidanian
o Yggdrasil - Vibeke Dam Jensen
o Beboerrådgivningen i Gellerup mm. - Abelone Asingh og Jens Høgh


Vær med til at sætte dagsordenen for årets gang i Samvirket v/alle – efter en
kort introduktion fra Samvirkets nye styregruppe.
Anders Glan tog ordet og forklarede vigtigheden i at alle må være med til at
bestemme, hvad der skal står i kvartalsmødernes dagsorden, og hvilke temaer skal vi
arbejde med, efter at have nævnt flere temaer, som styregruppen har tænkt sig.
Deltagere er delt op i 6 grupper og hver gruppe skal finde på tre vigtigste emner og
der efter vælges en panel, der skal være enige om hvilke tre temaer, samvirket skal
satser på – se de nedenstående fotoer.
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Netværkspause
Imens deltagerne holdt pause og snakkede, var panelet i gang med at diskutere hvilke
temaer, samvirket skal arbejde med i år. Resultaterne var:
1. Retssamfund
2. Styrke/ støtte civilsamfund
3. Branding image for Gellerup og Toveshøj.
Anderspræsenterede emnerne, og opgaven er tilbage til styregruppen for at arbejde
videre med emnerne.



Præsentation af aktuelle aktiviteter
- Lone fra biblioteket: hold 3 af bydelsmødre er startet ca. 28 stykker er tilmeldt,
men gerne have flere nationaliteter, der tilmelder sig.
- Der er reception på Gellerup bibliotek d. 1. april fra kl. 14-16 i forbindelse med at
biblioteket fylder 40 års fødselsdag
- Hacer fra Folkesundhed: der er mange kursister, der gerne vil træne og det kunne
være en god ide at invitere foreningerne d. 2. april i globus og danne en ny
idrætsforening sammen.
- Anne Marie Rasmussen: Gellerupmuseum har 4 års fødselsdag, og der vil være en
udstilling ”Pak et kuffert og stille et borde” folk fra Aarhus vest ”Brabrand” inviteret
til møde på tirsdag d. 1. april.
- Helle Hansen: Grundlovsdag og der vil blive en god nabodag hvor man samler
pensionisterne op i spejderbussen.



Evt.
Feedback og evaluering af modet.
- Godt med det nye initiativ fra styregruppen
- Ros til Ahmad Al Ahmad for hans gode input på at se tingene fra et
helikopterperspektiv.
- Kl. 19.00 Fællesspisning.
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