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 27. maj 2014 i Foreningernes Hus

1. Velkomst og navnrunde.
Pia Sørensen fra Samvirket byd velkommen og log mikrofonen videre til Majsa fra Samvirkets
styregruppe og ordstyrer. Majsa præsenterede sig selv og lod mikrofonen til en navnrunde.
Deltagere: Rui fra Gellerup filmprojekt og Gellerup radio, Jens politibetjent fra lokalpolitiet
Brabrand, Per Lidell fra Tv2 Østjylland, Henning leder af Det boligsociale sekretariat, Per leder af
Det fysiske helhedsplan i Aarhus kommune, Ellen Skov Birk fra Danmission, Israa Maarouf,
Saadia Abdi og Yousef Abdi Gellerup Guider, Niels præst Gellerup Kirke og fra livsværkstedet,
Ulla Jørgensen projekt Blokambassadører og Tryghedsvandring, Anna Katrine Gellerupmuseums
inspektør og beboerguid koordinator. Fatima Kaddoura, Ahmad, Nurhan og Billal fra
Fritidspatrulje, Elsebeth Gellerupguider, medlem i Samvirkets styregruppe og i bestyrelse i
afdeling 4, Idle fra forening Leg og Lære, Troels fra bestyrelse afdeling 4, Ole Jessen tidligere
redaktør i Stiftedende fra Hot Spot og frivillige i Ramallah spejderne, Helle Hansen bestyrelses
formand i Gellerupparken, Vibeke Dam Hansen beboersekretære for afdeling 4 og
medarbejderguid koordinator, Solvej medlem i Samvirkets styregruppe, Allan Fisker fra Fiskers
nødhjælp og aktiv frivillig, Lise, Anita Romeo, Vibeke Harsberg, og Lars Nikolajsen fra Lokal
Historisk Arkiv, Farah frivillig, Marianne Stenberg journalist fra Brabrand boligforening, Henriette
Gaardbo foreningskonsulent fra Sport & Fritid, Michael Kragh Jensen fra jobcenter Aarhus.
Torben Axel Hertmann, Birgitte Kristensen, Dan Kristensen og Annette Olesen fra Gellerup
brugerråd, Hanne Pedersen, Ruth Jensen og Kirsten Germundsen fra Lokalcenter Gellerup, Trille
Luccasen fra Cirkus Tværs, Lone Hedelund fra Biblioteket og medlem i Samvirkets styregruppe,
Sausan Abas fra Kaffe Perlen og Bydels mødrene, Gordon Roberts projekt Fritidspatrulje, Jonas
Strandholdt Bach informations – og sekretariatsmedarbejder i Det boligsociale sekretariat Ahmad
Elahmad Get2ud og fra Alnour Ungdomsforening, mahmoud Haibe fra Forældre på Banen,
Ghassan skolevirksomhed i Gellerup, Sarah praktikant i Gellerup.nu, Hanan fra Bydelsmødrene,
Daniel fra Den Gamle By, Maria Arianfar lokal TV, Randa Radwan Ramallah pige spejder og
medlem i Samvirkets styregruppe.
2. Tryghedsbarometer v/Jens lokalpolitiet
- Mindre indbrud: sidste år var der 11 indbrud i maj måned, hvor i år lykkedes det at bringe dette
ned til 5.
- Scootere problematikken: er stadig aktuelt og politiet fjerner 5-6 stykker fra gaden om ugen. I
den forbindelse har lokalpolitiet, som kender beboerne og området rigtigt godt, indgået et
samarbejde med færdselspolitiet.
- Bazaren har forandret sig, der er rent, pænt og stille og rolig stemning. Vagterne har skabt
tryghed. Politiet kommer om aftenen og smider tilhængere ud, når der skal lukke og bakker således
op.
- Skyderi episoden har skabt utryghed. Der er en gruppe unge, der selvfølgelig skal stoppes og
politiet arbejder på at afklare sagen.
- Tømme blokke: politiet er opmærksom og holder øje med, at der er nogle, der sparker dørene ind
i de tomme lejligheder for lave hærværk eller bruge lejlighederne til overnatning.
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Jens afsluttede med stor ros til samvirket, der giver frivillige, aktører og andre interessante et godt
samarbejdsramme, som ikke findes andre steder.
3. Den fysiske helhedsplan, siden sidst – v/ Per Frølund – leder af Gellerupsekretariatet
- Vejprojektet: Dan Jord startede deres arbejde ved Globus 1 og derefter Gudrunsvej. Beboerne
skal få informationerne løbende om de aktuelle ting, og hvad mon der skal ske.
- To blokke, som i planen skal moderniseres og laves om til ungdomsboliger, anbefales at rives
ned. Det arbejdes der med i beboer demokratiet.
- De to tomme blokke på Bentesvej skal rives ned efter sommer. I løbet af foråret skal de skilles fra
hinanden indtil de stille og roligt forsvinder. Den tredje blok, hvor de tre familier, der ikke vil
flytte holder til, vil foreløbigt forlænge processen op til måske halvandet år, hvis sagen bliver anket
i landsretten.
- Hejredals kollegiet bliver revet ned. Der skal bygges nye ungdomsboliger, som skal være
attraktive til målegruppen, der selvfølgelige er de unge.
- Til efteråret starter byggeriet af daginstitutionerne, hvor Nordgårdskolen var, og den skal stå
færdig i 2015.
- Gudrundsvej 82 og Biblioteket er der ikke blevet taget beslutning om, hvornår de bliver revet
ned, men Per tror, at man venter med at afgøre sagen, da de skal have kommunale arbejdspladser
klar først.
3. Den boligsociale helhedsplan, siden sidst - v/ Henning Winther – leder af det boligsociale
sekretariat.
- Flere medarbejdere er blevet ansat i Det Boligsociale Sekretariat siden sidste kvartalsmøde.
 Jonas er ansat i vikariatet som information- og sekretariat medarbejde.
 Birger Agergaard som beboerredaktør.
 Ghassan Hassoun for projektet Skolevirksomhed, som skal formidler praktik og
lærepladser for de andre steder.
 Anne Kathrine som er Gellerupmuseums inspektør har også fået velkomst sammen med
Vibeke, som er beboersekretære i afdeling 4.
 Ulla Jørgensen som leder til Blokambassadører og Tryghedsvandring.
- Den sociale helhedsplan og den fysiske helhedsplan skal have et samarbejde fremover.
- Samvirkets pulje er klar og kan søges igen her i starten af juni.
- Et besøg i området af Harvard-professor Robert D. Putnam, som Henning var stolt af. Robert er
en af verdens førende forskere inden for social kapital. Robert var vild med den metodiske
tilgang og de praktiske løsninger på konkrete udfordringer i området, som den sociale
helhedsplan stå for. Han ville sågar have en hologram-Henning, så han kunne fortælle resten af
verden om den boligsociale indsats.
4. Introduktion til aftenens tema branding og image for Gellerup og Toveshøj.
- Lone Hedelund fra styregruppen fortalte om den meget gode dialog i Samvirkets årsmøde
omkring de temaer, som vi gerne vil have at samvirkets møder omhandler, og som endte med de
tre overordnede temaer nemlig Retssamfund, støt/ styrke civilsamfund og branding og image for
Gellerupparken & Toveshøj. Den sidste er jo aftenens tema og derfor skal vi have en dialog om:
1- Hvad vil vi gerne være kendt for i Gellerupparken og Toveshøj – både af de andre, som bor
eller arbejder i området, men også i resten af Aarhus/Danmark.
2- Er der nogle særlige udfordringer ved det vi har valgt.
3- Hvis vi skal kommunikere de ting, vi har talt om videre, hvilke kommunikationsformer, mener
vi, så har størst gennemslagskraft i forhold til Gellerupparken & Toveshøj – til Aarhus – til
Danmark.
Men først vil vi få input fra dem, der er med til at skabe vores image udadtil, og dem der hører
folks fordomme og forventninger i deres dagligdag forklarede Lone.
5. Input om de bedste og værste historier.
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Lone præsenterede de personer, som skal give input og fortælle om det bedst og værst en efter en i
det række følge:
1- Gellerupguiderne, Israa og Elsebeth
2- Rui fra Gellerup filmprojekt og Gellerup radio
3- Ole Jessen, som udover gav nogle forslag til hvad vi kan gøre for ar
4- Per Lidell fra Tv2 – Østjylland

6. Fælles workshop med det formål at få fokus på handlinger.
- deltagerene blev delt op i 6 grupper og gik i gang med dialogen, derefter har grupperne
præsenterede, det de snakkede om.
De blev enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med temaet
Gellerupparken og Toveshøj branding og image. Sara, Helle Hansen, Randa Radwan, Anita (lokal
arkiv), Elsebteh, Marya og Solvej Pedersen har tilmeldt sig gruppen og Birger Agergaard
borgerredaktør er tovholder for gruppen. Gruppen vil til Samvirkets næste kvartalsmøde
præsentere deres arbejde.
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7. Kommende aktiviteter v/ alle.
- Torsdag den 29. maj er Trygt Rent og Pænt dag til at forberede til Grundlovsdag, som er torsdag
den 5. juni fra kl. 13 - 17.
- den 10. juni radikalisering optimister fra kl. 17:30 – 20:00.
- Borgermøde i Biblioteket.
- Aarhus V i Den Gamle By den 31. maj og 1. juni 2014.
Kl. 18:55 takkede Majsa alle deltagerne for en god dialog og byd til fælles spisning for de
tilmeldte.
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