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 26. september 2017 i Foreningernes Hus kl. 16.30 - 19
Dagens program:
- Velkommen og præsentationsrunde
- Nyt fra Samvirkets Styregruppe
- Tryghedsbarometer
- Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
- Den Fysiske Helhedsplan - orientering om Byparken og vejprojekt
- Orientering om Sport- og Kulturcampus
- Den Gode Historie: Gazellefarmen
- Folkeoplysningsloven – orientering om de nye ændringer
- Samvirkets OBS: bl.a. Gellerup Kirke og værdifællesskaber
- Evt. (hvad har du på hjertet)

Tror 60 er det magiske tal for deltagerantallet til Kvartalsmøderne, for i lighed med flere andre referater
jeg eller Wissal har skrevet, så starter vi ud med ca. 45 deltager og ender på 60.
Lytter man til præsentationsrunden, vil man erfare, at deltagerne repræsenterer mange forskellige samarbejdsflader i lokalområdet: beboer, foreninger, nye projekter, kirke, brugerråd, afdelingsbestyrelser, ansatte i såvel boligforening som Aarhus Kommune og andre. Deltagerkredsen er meget bred.

Nyt fra Samvirkets Styregruppe
Samvirkets Styregruppe har 2 væsentlige opgaver i det sidste kvartal af året. Den ene er at godkende fordelingen af Samvirkets Aktivitetsmidler efter de nye kriterier på næste Styregruppemøde 31.10.
Den anden er at arbejde med en evaluering af Samvirkets arbejde samt udarbejde forslag til hvordan Samvirkets fremtid skal være efter 1. januar 2018.

Tryghedsbarometer v/Jens Esbersen:

Referent: Lone Hedelund

Side 1

Jens fortalte om sommerens bandekonflikt, som jo opstod fordi LTF (Loyal To Familia) ønskede at starte
en afdeling i Aarhus med udgangspunkt i Bispehaven. Det var de som sidder på hashhandlen og kriminaliteten fra Gellerup jo selvfølgelig ikke interesseret i, så derfor udløste det konflikten. I løbet af den periode
konflikten varede blev der fængslet over 70 personer, heraf er der pt. 29, som stadig er fængslet, og det er
heldigvis nogle af de toneangivne. Konflikten har selvfølgelig kostet både penge og masser af overarbejdstimer, og den er ikke færdigefterforsket endnu. Der blev i perioden beslaglagt en del våben og veste. LTF
har svært ved at etablere sig i Gellerup.
Gellerupdrengene overvåges nu som bandemedlemmer. Det betyder at dommerne ser hårdere på dem i
forbindelse med domsafsigelse.
Jens takkede for den store opbakning fra såvel boligforening, foreninger som hele lokalområdet.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/september/27/stor-ros-til-lokalpolitiet-ibandekonflikten/
Men ellers har sommeren været meget fredelig også set i lyset af alle de forskellige større begivenheder,
der er fundet sted. Men der er en gruppe af 14 til 18 årige, som politiet pt. har større fokus på, da de ikke
helt forstår at opføre sig.
Siden sidste kvartalsmøde er der beslaglagt 79 køretøjer i indeværende år mod 60 på sidste kvartalsmøde.
Ikke bare bandekonflikten men det generelle arbejde også ved grænsen betyder at der er en stor afspadseringspukkel men også at noget af denne udbetales som løn.
Det er således at alle elever i Øst skal i ”praktik” i Gellerup i 3 uger. Det betyder at der er ekstra hænder pt.
(heldigvis). Når der opslås stillinger oplevere lokalpolitiet det glædelige, at mange som har været tidligere
elever, søger fast stillinger. Årsagen er at de i deres elevtid har oplevet det glædelige ved at arbejde i Gellerup sammen med lokalområdet.
Spørgsmål og svar til og fra Jens:
•
•

•

•

•

Hvad handlede bandekonflikten om? Den handlede om penge, narko og afpresning
Det er skønt politiet er her, men kunne det være en ide, at der blev inviteret til dialogkaffe altså et
fast tidspunkt, hvor folk kan komme? God ide, men det er faktisk det vi har gjort hele tiden – vores
mål er ”Dialogbaseret politiarbejde med konsekvens”. Det betyder at mange unge ”kunder” kender
de enkelte betjente ved navn
Kunne det være en ide, at der hvor de unge hænger ud, der kommer politiet også? Det er også det
vi mener vi gør. Måske har dette også haft den konsekvens i forbindelse med bandkonflikten, at
man her har skudt mod hinanden og ikke mod uskyldige, men også at når der er blevet skudt har
man sigtet efter benene og ikke for at dræbe.
De unge elever, hvad er det de lærer her? Eleverne har været i et uddannelsesforløb på 3 uger, og
de oplever at vi går rundt og vi møder mange mennesker igen og igen. Her i området er vi nødt til at
være menneske bag uniformen. Vi har dialogen, men ingen skal være i tvivl om, at vi er loven.
Chadi El Kayed sluttede med som beboer at takke for at politiet er og har været så tryghedsskabende.

Dette udsagn udløste stor klapsalve
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Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan v/Keld Laursen:

Keld lagde ud med at sige tak for det store forarbejde som både interessenter, civilsamfund, foreninger,
Aarhus Kommune og Landsbyggefonden har lagt i forarbejdet til den kommende helhedsplan. Et arbejde
som er pågået i både 2015, 2016 og i indeværende år.
Prækvalifikationen blev indsendt før sommer og vel at mærke med et grundlag, som alle var enige i kunne
danne udgangspunkt for en ny helhedsplan til årsskiftet.
Den nuværende helhedsplan har haft det omskiftelig i indeværende år grundet 2 lederskift. Dels Henning
Winther, som fratrådte i februar, dels Kristian Bjerring Lauridsen, som fratrådte til september. Nu skal der
så slås en stilling op, som man så håber at kunne få besat inden årsskiftet.
Det betyder så desværre at den nye plan først derefter kan blive skrevet i løbet af foråret 2018, hvorefter
den skal godkendes i alle relevante fora. Det kan godt betyde, at der er et slip på op til ½ år inden der
kommer en ny helhedsplan.
I den eksisterende platform for prækvalifikationen er der følgende elementer:
• Uddannelse
• Beskæftigelse
• Medborgerskab
Men set i lyset af sommerens begivenheder, bør der også være fokus på præventivt arbejde i forhold til
unge, samt fokus på ændringer i den fysiske plan. Her tænkes på området omkring Instant City og Gazellefarmen.
Der arbejdes ligeledes på at strukturen i planen være mere fleksibel, så man nemmere kan justere hen ad
vejen.
Det betyder at 1.1. er pengekassen i forhold til den nuværende boligsociale helhedsplan tom, og at medarbejderne desværre dermed er opsagte pr. 31.12.
Driften af Foreningernes Hus koster årligt ca. 1 mill. I den forbindelse har Aarhus Kommune ved budgetforhandlingerne besluttet et årligt tilskud på 200.000 kr. årligt de næste 3 år. Men hele finansieringen er ikke
endelig på plads endnu.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/september/28/boligsocial-indsats-i-et-tomrum/
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/september/28/hvad-med-foreningernes-hus/
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Spørgsmål og svar til og fra Keld:
•

•

•

En kommentar: bandekonflikten kan da ikke være en boligsocialopgave opgave at løse? Og hvordan
kan du magte at være både direktør og leder for det boligsociale arbejde? Samt kan man ikke finde
lønkroner i perioden indtil der er en ny helhedsplan? Nej man kan ikke løse bandekonflikter, men
man kan opstille nogle kriterier af præventiv karakter i en helhedsplan så som forebyggelse. Angående min dobbeltrolle vil jeg gerne takke for omsorgen. Boligforeningen kan ikke gå ind og understøtte enkelt afdelinger, da en sådan udgift i givet fald skal dækkes af samtlige afdelinger i boligforeningen.
Hvad med Foreningernes Hus? Som sagt så koster Foreningernes Hus 1 mill. i årlige driftsomkostninger. Der arbejdes med et kludetæppe. Det hidtidige ”kludetæppe” frem til 31.12 2017 er aftalt
at bestå af fem lige andele på hver 200.000 kr. fra: (i) Afd. 4, (ii) den fysiske helhedsplan, (iii) den
boligsociale helhedsplan, (iv) Aarhus Kommune og (v) foreningerne. Usikkerheden fremadrettet
består i, at kun Aarhus Kommune indtil nu har tilkendegivet et fortsat bidrag.
Afsluttende kommentar: Der må da være nogle som bærer et ansvar for området. Hvorfor har
landsbyggefonden besluttet en tidsplan før sommer til en ny helhedsplan?

Nyt fra den fysiske helhedsplan v/Per Frølund:
Tillader mig hermed at sakse fra artikel fra www.gellerup.nu:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gudrunsvej 78 og 82 (bibliotek, lokalcenter mv.): Kommunale medarbejdere forlader bygningerne i 2020, så er bygningerne næsten tomme. Hvis ikke ”nogen” vil renovere dem, bliver de revet
ned.
Nordgårdhallen: Vi forventer, at den rives ned.
City Vest: forventer at udvide på P-pladserne med blandt andet biograf og boliger og dermed
lave underjordisk parkeringspladser (se særskilt artikel om det).
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/october/09/gellerup-kan-faa-en-biografigen/
Området nord for Sleep-In (til venstre for bystien): Det udlægges til boliger.
Området mellem Trille Lucassens Gade og Blok B6 og B7: De byggefirmaer, som byder ind på
opgaven med renovering af B7, kan få option på at bygge boliger her.
Byparken: Der er store jordbunker og gravearbejde nu, men tingene tager form – blandt andet
stier og pavillonen.
Området syd for Globus1: Byggeselskabet Svanen er tæt på at gå i jorden med første spadestik
til godt 450 nye boliger.
Nyt domicil til Brabrand Boligforening og ungdomsby (Edwin Rahrs Vej/’Blixen’: Lokalplanen er
godkendt, der tages første spadestik før jul.
Vejarbejder: Janesvej færdiggøres i november, så man kan køre i bil (og bus!) hele vejen rundt.
Gudrunsvej Syd: vejstykket bliver farbart sidst på året.
Blok B4: Blokken får snart sit ”hul”, og renoveringen går i gang. Vejen igennem hullet åbner til
sommer 2018.
Der arbejdes på at udvikle Fredens Plads i samarbejde med Gellerup Kirke, som gerne vil åbne
sig op mod pladsen.
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Men som det ser ud nu er man foran planen, og de store jordarbejder er snart tilendebragte.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/october/05/mange-byggeprojekter-og-ideer/

Spørgsmål og svar til og fra Per:
•
•
•

•

Kan der ikke blive gjort noget i forbindelse med lysreguleringen. Der bliver aldrig grønt, når man er
cykelist? Det er et problem og det forventes løst inden for en overskuelig tidsramme
Kan Nordgårdshallen ikke bevares? Nej den forventes revet ned
Andre kommentarer og forslag:
o Kan der ikke opsættes flere skraldespande på Karen Blixens Boulevard, der er ganske enkelt
for beskidt
o Der mangler belysning på alle vejene
Det blev påpeget at den fremtidige kollektive transport vil give beboerne i Skovgårdsparken store
udfordringer.

Orientering om Sport- og Kulturcampus v/Heidi Frostholm:
Heidi startede med at fortælle, at visionen for Sports- og Kulturcampus er at: understøtter det gode liv for
alle via rammer og tilbud indenfor sport, kultur og ophold.
Kerneværdierne for området, som bliver placeret i området omkring kunstgræsbanen, det nuværende Gellerupbad, E&P Huset samt Gazellefarmen, skal være følgende:
•
•
•
•

Stor tiltrækningskraft
Levende fællesskaber
Rum til forskelle
International puls

Området får flere delelementer omkring det som i fremtiden kaldes Verdenspladsen:
• Den allerede eksisterende kunstgræsbane. Her sker der ingen ændring
• Byparken - som nu er ved at blive etableret
• Beboerhus eller Samlingshuset, hvis formål det er at samle beboerne i Brabrand Boligforenings Afdeling 4 og nærområdets beboere, men inviterer også brugere udefra. Udover denne funktion skal
huset også være ramme for og lægge lokaler til foreninger, beboeraktiviteter, festlokaler, værksteder og andet. Desuden skal huset have fælles café og opholdsarealer med Biblioteket
• Bibliotek
• Cirk(h)uset bliver et hus med fast brugere, som er Cirkus Tværs, Gøglerskolen, Aarhus Klatreklub,
Fodboldklubben ACFC samt mangfoldige muligheder for bevægelse og kreative former for idræt.
Derudover vil der blive scene til forestillinger, koncerter mm. Huset skal være åbent for alle.
• Verdensbadet.
Der følges 2 hovedspor pt: dels at finde innovationspartnere for Verdensbadet, dels en tofaset arkitektkonkurrence for området – dertil kommer dialog med forskellige fonde og investorer
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Tidsplan for hele projektet er følgende:
• I forhold til den tofasede konkurrence, så er der udpeget 3 vindere af projektkonkurrencen i juni 2017. Endelig vinder udpeges december 2017
• Innovationspartnerskab for Verdensbadet:
o I foråret 2017 vil der pågå et forhandlingsforløb
o Og innovationsforløbet vil pågå fra sommer 2017 og indtil medio 2018
• Opførelse:
o Byparken: 2017 – 2018
o Bibliotek og Samlingshus: 2019 – 2020
o Cirk(h)uset: 2019 – 2020
o Verdenspladsen: 2020
o Verdensbadet: 2020-2021

Spørgsmål til Heidi:
•

•
•

Hvem har indflydelse på Verdensbadet? Verdensbadet skal gøre Gellerup attraktiv som bydel og
trække folk til området. Der er indledende drøftelser med en østrigsk investor som vil komme til at
eje og drive Verdensbadet, men der vil være kommunale svømmetilbud i hallen også.
Skal man spøge/inddrage beboerne? Hovedformålet med hele helhedsplanen er at åbne området
op. Beboerne er inddraget via Styregruppen og der arbejdes med en aktivitets- og eventstartegi.
Hvad med højskolen? Det er usikkert om de kan skaffe finansiering. Det er ikke en kommunal opgave at drive højskole

Kvartalets gode historie: Gazellefarmen

Hvorfor hedder det Gazellefarmen? – den simple forklaring er at Karen Blixen havde en gazellefarm, og da
vi ligger på Karen Blixens Boulevard er navnet næsten givet på forhånd. Og en gazelle løber hurtigt.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/october/04/den-gode-by-har-ingen-graenser/
Gazellefarmen, Opgangen og senere på året ”Den gode by” skal alle være det rum som iværksættere og
projektmagere kan gøre brug af for at få deres ønsker til at gå i opfyldelse.
Referent: Lone Hedelund
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Hensigten med disse elementer er tilsammen at bringe lokale borge sammen med folk som kommer ude
fra området, men som har en god ide. Her er ”Den gode by” (www.dengodeby.dk) det som også skal være
med til at kitte Gellerup sammen med resten af Aarhus.
Hensigten i Gazellefarmen er at man skal kunne komme direkte ind fra gaden og gøre brug af alle faciliteterne. Prisen for en kontorplads er 1000 kr. pr. måned vel at mærke for 2 pladser – det skal man kontakte
Rasmus Nørfeldt.
Men samtidig vil man også kunne få hjælp til jobansøgninger og iværksættervejledning, så Ghassan vil være tilstede mandage og torsdage og Ahmed El Ahmed mandag og onsdag.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/july/08/faelles-indgang-for-jobsoegende/

Spørgsmål og svar til og fra Christian:
•
•

Er BBBO og Aarhus kommune involveret? Ja det er de gennem Instant City og i forbindelse med Helhedsplanen også at forandre beskæftigelsen i området
Er der inddraget lokale beboer i processen? Ja der er en styregruppe. Men styregruppen har ikke
været indkaldt i 2 år

Folkeoplysningsloven – orientering om de nye ændringer v/Heidi Oehlers:
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Spørgsmål og svar til og fra Heidi:
Der blev spurgt ind til hvordan det kan være at man ikke kan få støtte til lektiehjælp? Hertil svarede
Heidi, at der er 2 slags lektiehjælp dels en der hører under folkeskolen som en del af heldagsskolen,
dels en frivillig del som ligger udenfor skoletiden.

Samvirkets OBS:
Ole Kamp på vegne af Gellerup Kirke: Lige nu arbejder vi med Kirken og værdifællesskabet i Gellerup. I forbindelse med helhedsplanens vej gennem Gellerupplanen er vi i kirken i gang med at overveje vores rolle og placering. Vi har 40 års tradition for at spille med og være en del af samtalen.
Det vil vi gerne blive med at være, og vi vil også gerne være med til at fastholde den fælles samtale
om værdier, og det helt særlige, der er i området. Derfor er vi gået i gang med at undersøge, hvordan vi kan spille sammen med resten af området på nye måder, og hvordan vores kirke kan åbne sig
ind mod området - og forholde os til det, der måtte ske, når City Vest udvikles, når bygningerne
omkring Fredspladsen omtænkes og når en letbane kommer gennem området. Det glæder vi os til
at snakke videre med I andre om.
Stafet for livet d. 9-10. september v. Anett, Solveig og Nahed som fortalte om hvordan det havde
været at være deltager til et spændende døgn, hvor der var fokus på kræft. Stafetten blev afholdt
ved Foreningernes Hus og havde 3 ruter man kunne gå eller løbe. Det var første gang af stafetten
blev afholdt i Gellerup/Brabrand og opbakning var ikke overvældende men meget flot af at det var
første gang.
Samvirkets eventuelt:
Ilham fortalte om at der i weekenden 29.9 til 1.10 i Laden skulle afholdes en Kogeskole for 12 glade
amatørkokke fra Aarhus. Der vil senere på året komme en tv-udsendelse om denne sammen med 2
andre på DRK. Søndag d.1.10 er der mulighed for at prøvesmagning på Aarhus Foodmarked mellem
Referent: Lone Hedelund
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kl. 11 og 14 og selv prøve at lave nogle af de opskrifter, som er udviklet hen over weekenden.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/october/02/kogeskole-i-laden-bliver-til-tvprogram-og-ny-kogebog/ senere i oktober har der været afholdt endnu et kogeskolearrangement
med tilknytning til Bydelmødre i Aarhus i Gellerup:
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/october/09/mad-fra-og-for-hjertet/
Lørdag d. 30.9 afholder Enhedslisten byttemarked i Foreningernes Hus – man kan komme med sine
ting og tage noget andet.
Marit Hass fra Gellerup Bibliotek fortalte, at der i efteråret er mange spændende arrangementer på
biblioteket. Følg med på www.aakb.dk under Gellerup eller på www.gellerup.nu – et af arrangementerne kan du læse mere om her:
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/october/02/der-aevles-loes/
Hver onsdag er der mellem kl. 13 og kl. 16 International Café i caféen i Sleep Inn – man skal bare
møde op. Kom ind og nyd kaffe, te, kage, hygge, spil, samvær mm. Der er åben for alle nationaliteter, religioner, alle aldre og begge køn.
Mandag d. 30. oktober afholder Livsværkstederne valgmødet ”Den sociale café” mellem kl. 17 og
19. Her møder 9 kandidater op til diskussion over temaet; Kommunens og civilsamfundets rolle og
opgave – hvordan understøtter de hinanden, når udsatte borgere skal hjælpes?
Tirsdag d. 14. november afholdes valgmøde kl. 19 på Tovshøjskolen. Valgmødet er for alle interesserede. Kom og hør, hvad kandidaterne har på hjerte, stil spørgsmål og sæt debatten i
gang. Kom og vær med til en interessant aften med repræsentanter for alle partier. Valgmødet er arrangeret af Filmprojekt Gellerup og Tovshøjskolens Ungdomsklub.
31.12 stopper finansieringen af gellerup.nu. Pt. foregår der både fondsansøgninger samt dialog
med afdelingsbestyrelserne om videreførelse af sitet og indstikket i Skræppebladet.

Vi ses til årets sidste Kvartalsmøde tirsdag d. 28. november kl. 16.30
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