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 kvartalsmøde 25. september 2018
Til kvartalsmødet, som igen foregik i beboerhuset Laden, var der mødt flere end 86 personer op. Udover mange som
tidligere har deltaget i Kvartalsmøderne, deltog også en masse nye beboere. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Stor
velkomst lød der til alle fra de to ordstyrere Jesper Kurdahl Larsen og Anders Glahn.

Dagens tema:
Juridisk chef Christian Mølgaard fra Aarhus Kommune var oplægsholder på Kvartalsmødets tema. Denne gang var
temaet ”status på den politiske aftale for Gellerup og Toveshøj”.
Udgangspunktet for dagens oplæg var, som Christian sagde, at Byrådet ønsker at ændre områdets status fra at være
et kvarter til at være en bydel med mange kvarterer.

I den anledning startede Christian sit oplæg med at give en status på, hvor den fysiske helhedsplan befinder sig lige
nu.
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Efter denne status opridsede Christian Mølgaard Byrådets beslutninger for den udvikling af Gellerup/Toveshøj, som
skal finde sted gennem de næste mange år.
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Udviklingsplanen satte en masse spørgsmål og kommentarer i gang hos de fremmødte:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hvad betyder karaktererne? Lærerne bedømmer ikke objektivt, men subjektivt. Burde der ikke i stedet
sættes flere kræfter ind for at understøtte de enkelte elever i stedet for at fokusere på
gennemsnitskarakteren? Folkeskolen burde være en kravlegård for folk som bryder mønstre.
Hvem gavner det her – de 60% eller de 40%? - Der vil være 2.500 boliger tilbage var tilbagemeldingen fra
Christian Mølgaard
Burde man ikke fra Aarhus Kommunes side se på, hvem det er man vil flytte?
Hvilken forskning er det politikerne læner sig op ad i forbindelse med, at børn fra området har bedre af at
blive flyttet væk for området? – Indeholder den forskning tal for, hvad der sker med børn, som er blevet
forflyttet og hvis hjem er blevet revet ned? Kommer folk i arbejde, hvis de bliver forflyttet og deres bolig
revet ned?
Hvad med at tale området op i stedet for hele tiden at tale området ned?
Hvad med at forbedre området skole og arbejde på at den bliver endnu bedre?
Hvordan bliver det enkelte barns liv bedre af, at barnets bolig rives ned? Kan man ikke afvente og se lidt på
hvad der pt. sker i forhold til den fysiske plan som allerede er sat i værk? Og så tage en dialog og samtale om,
hvordan vi kommer videre?
Se på det arbejde, der er sket gennem de sidste 12 år og lær af og gør brug af de erfaringer
Jeg sidder med borgere som er underkastet 98loven om aktivering – sørg dog hellere for at få folk i arbejde
end at rive velfungerende boliger ned
Der er ingen perspektiver i projektet – hvorfor har politkerne/Aarhus Kommune så travlt? Vent da og se hvad
der sker med de renoveringer, der allerede er igangsat – sæt flere penge af til renovering
Beboerne har siden planen blev offentliggjort fået det betydeligt dårligere psykisk
Hvem skal finansiere de nye boliger? Man har jo efter nedrivningen af de 5 blokke gennem undersøgelser
fundet ud af, at der ingen tekniske fejl var ved boligerne
Der burde arbejdes mere med trygheden for de børn som vokser op i området
Området har både en velfungerende skole og nybyggede daginstitutioner – sørg for at understøtte disse
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Stop med at tale området ned og sige, at det er et parallelsamfund – både regeringens og byrådets
ghettoplan og forslag til ændringer i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven er talgymnastik og har været det
gennem de sidste planer
Byrådet har ikke tænkt på den psykiske konsekevns for folk, når deres hjem rives ned. Mange beboere her
kommer fra lande, hvor der har været krig og deres hjem er blevet ødelagt
Byrådet skulle have holdt beboermøder

Keld Laursen fra Brabrand Boligforeningen havde dette indlæg på vegne af BBBO:
Keld startede med at slå fast, at BBBO og hele ledelsen og beboerdemokratiet er imod planen. Derfor er man i gang
med at udarbejde sin egen plan, som offentliggøres 1. december.
Hovedfokus i planen er, at det er en udviklingsplan, som sendes til Byrådet. Forhåbentlig lykkes det i løbet af foråret
at nå til enighed om en fælles plan, som fremsendes til Regeringen foråret 2019.
Hovedbudskabet vil være: At tale området op beskrive udfordringerne, men at sørge for at området kommer til at
blomstre.

Samvirkets Styregruppe:
•
•
•

•

Der blev sagt velkommen til Youssef Abdul Kader, som er indtrådt i Styregruppen som afdeling 4’s
repræsentant efter at Abdinasir Jama har trukket sig. Ordstyrerne takkede Abdinasir for et godt samarbejde.
Hele 30 personer deltog i Introdagen som netop var blevet afholdt.
Jesper orineterede om, at Samvirkets Aktivitetsmidler ikke vil blive tildelt foreningerne i indeværende år.
Årsagen er dels en kraftig reduktion af midlerne, dels forsinkelsen af den boligsociale helhedsplan.
Styregruppen vil på et senere møde i efteråret tale om både Samvirkets fremtid, men også om midlerne, og
hvordan man får mest muligt ud af dem. Dan tilbød at være opråber ved et bankospil til fordel for at samle
midler ind til Samvirkets Aktivitetsmidler.
Ligeledes blev der foreslået at afholde en fest for nytilflyttere.

Tryghedsbarometeret:
Jens Esbensen startede sit indlæg med at slå fast, at han har arbejdet i 12 år i Gellerup/Toveshøj, at stationen har 25
mand – og hverdagen er fyldt med gode oplevelser. De 25 arbejder ikke bare godt sammen indbyrdes, men har også
et godt samarbejde med lokalområdet.
Det har været en dejligt sommer, men nu er efteråret på vej, og dermed vil der i lighed med tidligere år blive en del
flere udfordringer. Det gælder om at få fat i de rigtige, i de der skaber utryghed og ufred. De er ikke ukendte for
politiet.
Som så mange gange før fortalte Jens om færdslen og på adfærden samt den utryghed nogle skaber i området med
at køre over for rødt.
Jens ville også gerne slå fast og bede mødedeltagerne sprede budskabet, at det IKKE var Brabrandbanden, der smed
LTF ud af området forrige sommer – det var politiet, og ingen andre.
Som der plejer at være på Kvartalsmøderne, var der en del kommentarer og spørgsmål til Jens:
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Ros til politiet – det er få mennesker, der ødelægger det for de mange
Det er dem der skaber utrygheden, der skal flyttes ud, ikke de andre
Vi er mange som er flygtet. Vi har det dårligt psykisk – de der skaber utrygheden, ødelægger os mere.

Til disse bemærkninger svarede Jens: Hvad er tryghed – det er en følelse. Derfor skal de, der udarbejder
tryghedsmålinger, være mere klar i deres spørgsmål. Man får det man spørger om. Der spørges aldrig til tryghed i
forhold til arbejde/beskæftigelse etc. Spørgsmålene er formuleret så tryghed sættes op i forhold til lovgivningen
•

Færdsel er et stort problem, kan man gøre noget ved færdselsadfærden?

Jens kunne kun svare: Det er de, der kører råddent, der har ansvaret, men det er et stort problem.
Trods mediernes fokusering på udsatte boligområder og kriminalitet, så har Lokalavisen i begyndelsen af september
bragt en artikel, som beskriver, at kriminaliteten i Gellerup er lavere end resten af Aarhus. En sammenligning
mellem antallet af anmeldelser pr. 1000 indbyggere i Gellerup og Aarhus kommune generelt taler også sit
tydelige sprog: Gellerupparken ligger markant lavere med 43,9 mod 67,8.
(https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2017/september/01/markant -mindre-kriminalitet-igellerup/)
Som et sidste punkt blev der talt om de mange hunde, der pt. er i området, hvoraf mange ligner kamphunde. Selv for
professionelle kan det være svært at se forskel på om en hund er kamphund eller ej i forhold til hundeloven. Men
igen en opfordring til at anmelde, hvis der er mistanke om at der holdes hund i ens opgang. Man må ikke holde hund
i BBBO. Har man besøg af en hund eller har besøg af familie/venner med hund skal den holdes i snor.

Kvartalets gode historie:
•

Efter en lukkeperiode er den gode historie, at Gellerup Museum genåbner første lørdag i efterårsferien. Man
går også i gang med forberedelserne af den historiske 50 års fødselsdag for Gellerup/Toveshøj i 2019.

Den Boligsociale Helhedsplan:
Jesper Kurdahl Larsen præsenterede de boligsociale medarbejdere, både de, der var tilstede i lokalet samt
orienterede om dem, der skulle begynde på arbejdet 1. oktober, hvoraf flere var tilstede.
•
•
•

•
•
•
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Troels, som er en gammel kending fra afdelingsbestyrelsen fra Toveshøj, er ansat til at styre økonomien og
sørge for afrapportering
Abelone er flyttet til Yggdrasil med beboerrådgivningen og har til huse på 1. sal
Det samme har Forældreansvarsteamet, som arbejder med Bydelsmødre, fædre indsats, kurser for familier
herunder brobygning til kommunale forældreindsatser samt temaarrangementer og fritidsaktiviteter. Her
arbejder Ilham og Anett også kendt fra Toveshøj samt Nanna, som både er kendt som sekretær for afd. 4
men også som en medarbejder fra den tidligere helhedsplan.
Nebiye tager sig af kommunikationen som foruden gellerup.nu – sammen med Christian – også er den
boligsociale sekretær for Samvirket og ansvarlig for Samvirkets webside og facebookgruppe.
Det foreningsunderstøttende arbejde er Aske ansat til at varetage og dermed også være med til at skabe
gode aktiviteter og events i samarbejde med lokalområdets forskellige aktører.
Elin arbejder stadig med Verdenshaverne, men her er der nu indledt et mere formelt samarbejde med
Verdensskovene, hvor Anne Marie arbejder bla. med gåture i Hasle Bakker samt uddannelse af unge til
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•

Junior Rangers, som er unge naturvejledere, som via ansættelse i fritidsjobs skal arrangere familieaktiviteter
i naturen.
Og som rosinen i pølseenden vil team uddannelse- og beskæftigelse pr. 1. oktober være oppe på 8 ansatte,
som udover støtte til den enkelte beboer også skal arbejde med jobskabelse samt kontakt til virksomheder
samt forskellige tiltag omkring fokus på beskæftigelse. Det kan f.eks. være ved at arrangere Jobcaféer.

Samvirkets OBS:
•

6. november starter VUC FVU-undervisning i dansk 3 gange om ugen. Efter jul er intentionen at starte såvel
matematik, som engelsk og IT-undervisning. Hensigten er at give så mange beboere et kompetencegivende
løft indenfor disse relevante fag. Der vil være åbent hus arrangementer i Yggdrasil, hvor man på følgende
datoer/tidspunkter kan møde undervisere, jobkonsulenter og familierådgivere: 24. og 30. okt. kl. 1517 eller 25. og 31. okt. kl. 11-13. Du kan læse mere her:
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2017/october/22/nyt-uddannelsesprojekt-blivbedre-til-at-tale-laese-og-skrive-dansk-lige-midt-i-gellerup/

Åben mikrofon:
•

•
•

Fredspladsen er en helle midt i området. Igen i 2019 vil pladsen danne ramme for en hyggelig markedsdag.
Onsdag d. 7. november kl. 16.30 er der inviteret til åben planlægningsdag i Yggdrasil, Dortesvej 35A. Det er
for at arrangørerne af markedsdagen i 2018 kan få endnu flere aktører med. Næste år falder Markedsdagen
lørdag d. 31. august 2019 og vi vil rigtig gerne have jer med!
Art Factory er nu er realitet i Gellerup og dermed er der også adgang til den gamle Gellerupscene.
Kontaktpersonen for mere viden er Søren fra Cirkus Tværs
D. 31.10 er der eftermiddagshygge på Fredspladsen med græskarsuppe. Alle er velkomne.

Referent: Lone Hedelund
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