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Referat fra Samvirkets Kvartalsmøde 28. maj 2019
På trods af tidspunkt for afvikling af Kvartalsmødet såvel mødetidspunkt som midt i Ramadanen var fremmødet
godt. Hele 53 personer deltog tirsdag aften i mødet som startede kl. 18.30.
En del faste punkter fra andre Kvartalsmøder blev der i dagens anledning ikke orienteret om og fra. Det gjaldt:
Tryghedsbarometeret, Kvartalets gode historie, Orientering fra samvirkets Styregruppe og information om Den
boligsociale og Den fysiske helhedsplan.
Udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj
Mødet startede med at Per Frølund og Sara Allermann Kruse fra Borgmesterens Afdeling gav en orientering om
Udviklingsplanen for området, som Byrådet netop havde vedtaget. Planen bygger på den lovgivning som Folketinget
vedtog for 1½ år siden. Aftalen er vedtaget af begge sider – dvs. Brabrand Boligforening og Aarhus Byråd. Link til
byrådsreferatet af 28.5
https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/Aarhus-Byrad/Referat/201905-28/?agendaId=397997#2

D. 29. maj vil der blive omdelt brev fra Borgmesteren til samtlige husstande i Gellerup og Toveshøj, ligesom samme
brev vil blive sendt til alles e-Boks.
Fra mandag d. 3 og 2 uger frem vil der sidde en medarbejder fra Borgmesterens Afdeling i E&P Huset i tidsrummet kl.
9 til kl. 15, som vil svare på de spørgsmål borgerne måtte have angående planen.

Til dette blev det foreslået at der også kom åbningstider efter arbejdstid, derfor er der
også åbent om onsdagene mellem kl. 15 til kl. 19
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Det er de røde blokke på billedet, der skal rives ned og det vil ske i perioden 20121 til 2022
De lilla blokke skal renoveres, og det vil ske i perioden fra 2021 og 5 år frem
De blå blokke er i færd med at blive renoveret.
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Der er endnu ikke peget på hvilke 200 boliger, der skal rives ned i Toveshøj. Det er dog besluttet at nedlægges der
lejligheder under eller i forbindelse med renoveringen, trækkes de 200 fra.
Nedrivningen af A15 på Inger Christens Gade er betinget af nedrivningerne i Bispehaven.
Intentionen er at der skal opføres rækkehuse med egen have på det areal, hvor de røde blokke er (A4-A8).
Nedrivningen af A15 vil finde sted i 2024. Den kan evt. bruges i forbindelse med genhusning, men det er et juridisk
anliggende, som endnu ikke er afklaret.
Der er endnu ikke taget beslutning om placering af den nye skole andet end en hensigtserklæring om at den skal
placeres centralt.
Genhusning:

Alle beboer er sikret en tilsvarende bolig med samme niveau, som den de fraflytter og udgangspunktet er samme
antal værelser.
Brabrand Boligforening afholder individuelle samtaler med alle der er berørte af nedrivningerne.
Der vil blive søgt fondsmidler til modtagelsen af nye beboer i nye omgivelser/boligområder.
At skaffe 5 værelseslejligheder kan blive en flaskehals og det samme med 1-værelses.
Der er endnu ikke truffet aftale om hvor mange tilbud man for – loven siger 1, men man arbejder på at tilbyde
flere end dette ene tilbud. De berørte familier vil komme foran på venteliste fra 2021.
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Brabrand Boligforening vil fremover indgå i denne arbejdsgruppe.

Frivillig fraflytning
Det er endnu ikke afklaret hvordan, men i Bispehaven er der truffet aftale om at det sker ca. 15 md. Før
nedrivningen. Ligeledes er der aftalt lempeligt flyttesyn.
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Det er kun afdeling 4, der har møde d. 4. juni.
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Byparken v/ Søren Ebdrup Rostved og Kim Skelmose:
Byparken er ikke en prydpark, men en park der lægger op til oplevelse, til at den kan bruges og er sanselig og at
beplantningen kan spises. Den er multifunktionel.
Der er plantet store træer som er nøje udvalgte til området og der er taget højde for klimaregulering. Der er indtil
videre plantet 1500 træer, men der er 600 flere som skal plantes. 57 træer er døde i tørken.
Som sagt er meget af beplantningen spiseligt. Indtil videre er der plantet 17 forskellige æbletræer, der er forskellige
krydderurter – i alt vil 311 m2 af Byparken være beplantet med krydderurter. I Fælleshaven/Verdenshaverne vil der
være opstillet plantekasser.
Søen er et teknisk bassin og ikke en sø.
Vedrørende aktiviteter: I Byparken er der skabt rammer for at også lokale foreninger så som sportsforeninger kan
lave aktiviteter, men også andre er velkomne. Her tænkes på aktiviteter som streetfitness, spejdere, Klatreklubben
etc., men de skal selv komme med finansieringer, og den kommende Parkforening skal give tilladelse til en
etablering. De røde prikker på kortet nedenfor markerer hvor der er fitnessredskaber og her er der faldunderlag.
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I planlægningen af Byparken er der taget højde for biodiversiteten. Det er hensigten at træer der falder, skal blive
liggende, så der kommer flere insekter. Der er ikke sat fisk ud i søen, men det vil fugle med tiden sørge for, når de
kommer med fugleæg fra Brabrand Sø.
Drift af parken
Kim Skelmose gav en introduktion til driften af Byparken. Byparken er en del af Helhedsplanen og har kostet 100
millioner at etablere. Dette er finansieret af Landsbyggefonden.
Selve tanken med parken er, at det skal være en offentlig park, som kan tiltrække borger fra hele byen, men
selvfølgelig også en park for de lokale beboere. Parken er udformet således at den er intim langs blokkene og simi i
parkområdet, f.eks. legepladser, hvor de gamle legeredskaber er genbrugt. Byparken er opbygget så den skal
vedligeholdes mindst muligt og i beplantningen er der taget højde for stor levedygtighed og diversitet samt masser
af spiselige frugter og bær.
Det er hensigten, at der skal etableres en Parkforening bestående af de eksisterende grundejerforeninger samt de
nye, der kommer til. Men der har ikke været nok interessenter i en overgangsperiode, så derfor står afd. 4 og 5 indtil
videre for driften i de kommende 3 år. Kim står indtil videre i spidsen for driftsafdelingen herunder skrald. Indtil
videre er det driften fra Brabrand Boligforening som er ansvarlig for affald.
Pavillonen ved klubben – af nogle allerede døbt ”benzinstationen” – kan bruges til musik – der er mulighed for lys og
strøm, men igen skal Parkforeningen ansøges inden et eventuelt arrangement, da der skal betales for forbrug. Der
skal også betales for forbrug af vand. Lyset i pavillonen vil blive justeret.
Ved større arrangementer, skal man kontakte Kim inden arrangementets start for godkendelse. Kims mailadresse er
kims@bbbo.dk.
I et forsøg på at koordinere de kommende aktiviteter i Byparken indtil der er etableret en Parkforening, har
Samvirkets Styregruppe nedsat et ”Byparkssamvirke”, som er for de interessenter, der vil lave aktiviteter i Byparken.

Kims oplæg affødte spørgsmål og kommentarer om andre tiltag og sager i forbindelse med Den fysiske helhedsplan.
•
•

•
•
•
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Der vil blive etableret en større bålplads i Toveshøj, ligesom regnbuebroen er indtænkt til at bygge bro
mellem 2 guldgruber
Det blev bemærket at der ingen opkørsel er ved Bazar vest/Edwin Rahrsvej – hertil opfordrede Kim, at når
man finder der er disse mangler, så tag et billede og send det til borgertips:
https://aarhus.dk/borger/borgertip/#1
Lyskrydset ved Trille Lucassens Gade vil blive taget i brug i september og ved Inger Christensens Gade i
december
Trafikhastigheden gennem Byporten bliver lav. Ved særlige lejligheder er der mulighed for at Byporten kan
belyses med forskellige farver. Det er stadig uvist, hvornår der er officiel åbning af porten.
Belysningen i Byparken lyser ind i beplantningen, så det skulle give et bedre lys
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Sommerens aktiviteter i Byparken:
Rikke Carlsen fra Klubberne i Gellerup orienterede om at sommeren nu er kommet og at der derfor traditionen tro er
grillaften. I år bydes sommeren velkommen d. 6. juni kl. 17 til kl. 21. Og ligeså traditionsfyldt bliver der en
sommerafslutning på et tidspunkt i august.
Skolernes sommerferiekatalog er udkommet og snart udkommer den lokale ”Sol og sommer”, her vil der være
mange forskellige aktiviteter for børn og unge og som noget nyt vil der også information om Verdensskovenes
aktiviteter for børn. De fleste aktiviteter vil ligge i tidsrummet kl. 13 til kl. 18. Ønsker man at benytte legepladsen kan
man hente en nøgle til forskellige ting i Klubben.
På pladsen omkring Klubben vil der også være Grundlovsfest med musik, bål og taler b.la. af Preben Astrup
arrangeret af afdeling 4 og 5. Tidspunktet er kl. 11 til kl. 13/14.

Tilbagemelding fra sidste Kvartalsmøde hvor hovedtemaet var den trafikale situation i Gellerup:
Gellerup Fællesråd:
Gellerup Fællesråd påtænker at gentage demonstrationen fra sidst i april. Endelig er en skiltning ved Tovshøjskolen
på vej til at blive sat op.
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Lokalpolitiet:

Allerede nu har vi gjort bruge af lidt fleksibel færdselskontrol på hastigheden, hvor vi står i kort tid og er så væk igen
og står et nyt sted i kort tid. Det gør at man ikke kan føle sig sikker.

Teknik & Miljø afdelingen for Mobilitet og Anlæg:
Vi har i Mobilitet og Anlæg forholdt os til de punkter, der blev viderebragt fra sidste kvartalsmøde (svar er med rødt):
·

Kan man cykle gennem Byparken? Stien igennem Byparken er undervejs forsynet med ”sten og kummer” af
oplevelsesmæssige- og æstetiske grunde – og for at hindre, at stien anvendes imod hensigten (som
knallerter i høj fart eller sågar biler). MEN – man kan sagtens køre igennem på cykel.

·

Kan man ikke gøre fortovene smallere? Jeg husker ikke den bagvedliggende argumentation for dette
spørgsmål. Fortov kan som regel altid gøres smallere (i modsætning til det omvendte), spørgsmålet er om
det er ønskeligt eller hensigtsmæssigt. Og det har vi svært ved at se, at det skulle være her.

·

Nervøs for børnene men hvem beskytter mig som voksen – hvad sker der når det nye sport- og
kulturcampus står klar. Se nedenfor/ovenfor.

·

Kommunalt er der nogle teorier om trafik og hvordan man skal indrette vejene og fortov, men kunne man
male cykelsti på fortovet indtil beboersammensætningen er ændret. Den foreslåede løsning kan ikke
umiddelbart løses på fornuftig og trafiksikker måde ved de signalregulerede kryds, hvorfor forslaget er
forkastet.

·

Folk løber over den nedlagte fodgængerovergang ved Tinesvej – kan man gøre noget ved det kryds.
Spørgsmålet har været rejst flere gange, og svaret er, at den valgte udformning er særdeles velovervejet. I
forbindelse med den kommende udbygning af City Vest og senere letbanens etape 2 kan ændringer dog
komme på tale.

·

Cykelstien ved Globus opad Gudrunsvej er så bred, så en bil kan køre på den. Det er de fleste nye cykelstier
langs veje i virkeligheden. Stedet er besigtiget og der er ikke fundet fejl eller mangler i
kørebaneafmærkningen. Der er i parentes bemærket kun modtaget den samme henvendelse om, at der
skulle være et problem her.

·

Der parkeres på fortovet på KKB. Denne problemstilling er viderebragt til forvaltning parkeringsteam.

·

Mere skiltning: pas på børnene. Disse tavler (som ”pigen med ballonen”) er ikke officielle færdselstavler og
anvendes derfor ikke på offentligt vejareal. Hvor der er tale om skoleveje vil der være mulighed for at
opstille autoriserede tavler. Der opfordres til dialog med fællesrådet herom.

·

Bentesvej skal lukkes. Korrekt, men vejen holdes åben, indtil udvikling af de sidste grunde mellem Inger
Christensen Gade og Edwin Rahrs Vej er udviklet, og førstnævnte er færdigombygget.

·

Når bilerne skal køre ind fra sidevejene, kører de forkert ind i busvejene fordi det virker ulogisk. Krydset
holdes under observation med henblik på vurdering af problemstillingen og overvejelse om evt.
tydeliggørelse af afmærkning eller lignende.

·

Kan vi ikke få fysiske busskure, så glassene ikke smadres. Vi håber og tror fra kommunens side på, at
problemet med smadret glas i buslæskærmene er aftagende – ligesom med ”vanvidskørslen” i kvarteret.
Signalværdien ved at begynde at bygge ”den anden vej” bør i den forbindelse overvejes alvorligt.
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·

Motivere folk til at cykle – men det er livsfarligt – hvordan kan det være der ikke er en cykelsti. Se
nedenfor/ovenfor.

·

KKB er en vejdæmpende vej til 30 km. I timen, derfor er der ikke cykelsti – vejen er en boulevard – derfor må
den ikke blive for bred – indsigelse fra deltagerne om at der ikke er fysisk plads. Vejen er udført i henhold til
gældende vejregler, og vejmyndigheden har ingen bekymring ved at lade cyklerne køre sammen med bilerne
i en fartdæmpet 30 km zone. Ved at lave kørebanen bredere ville man i øvrigt signalere et andet og højere
hastighedsniveau, hvilket ville modvirke hensigten med den valgte udformning.

·

Politiet er lempelig i forhold til cyklister på fortovet. Ingen kommentarer.

·

Hvem koordinerer lyskrydsenes tidsindstilling – det firma, der skal løse den opgave er bestilt for 2 år siden.
De har endnu ikke løst opgaven – så der er bestilt ændringer af signalanlæg, som endnu ikke er foretaget.
Der rykkes for færdiggørelsen af signalanlæggene!

Kim Skelmose orienterede om at indkøb af byinventar afventer til Sport og Kulturcampus står færdigbygget.
Til dette bemærkede Allan Fisker at alle skraldespandede står på samme side af Karen Blixens Boulevard og at det er
et problem allerede nu.
Flere af mødedeltagerne bemærkede, at de fandt, at der beklageligvis var for mange afvisninger af de stillede
forslag og kommentarer fra Aarhus Kommunes side.

Åben mikrofon:
Inden ordet blev givet frit, roste ordstyreren Østjyllands Politi for håndteringen af besøget dagen før af Rasmus
Paludan. Du kan læse mere om besøget på dette link til Vores Brabrand:
https://voresbrabrand.dk/blog/stilfaerdigt-besoeg-af-rasmus-paludan-i-gellerup/
Jesper Kuhrdal Larsen gjorde mødedeltagerne opmærksom på at der til Europarlamentsvalget havde været en
stemmemæssig fremgang på 60% i Globus1. Denne oplysning udløste klapsalver til Bydelsmødrene, som har
stemt dørklokker ikke bare i Gellerup/Toveshøj, men også i Skovgårdsparken, Åbyhøjgård samt Rosenhøj.
Flere repræsentanter fra afd. 4 gjorde mødedeltagerne opmærksomme på, at faktisk havde afd. 4 stemt nej til
udviklingsplanen ved Repræsentantskabsmødet. Beboerne er meget berørte af situationen og kede af det ”Det gør
ondt.”

Herefter var der mange informationer:
• Markedsdagen på Fredspladsen lørdag d. 31. 8 kl. 11-16 - "Stafet For Livet Brabrand event 2019" ved samme
lejlighed – ønsker man at tilmelde sig enten som enkeltperson eller som hold kan man kontakte Helle
Hansen hhmh65@hotmail.com eller Erik Gravesen: erik@vollies.dk . Næste planlægningsmøde vedr.
Markedsdagen holdes på Gellerup Bibliotek tirsdag d. 18. juni kl. 14, og kl. 15.30 samme sted holdes der
møde vedr. Stafet-eventen.
• Fælles 8220-arrangementer i den kommende tid inkl. Brabrand Kulturuge 14. til 22.9. Følg med i kalenderne
på Facebook og Vores Brabrand og Gellerup.nu
• Der er generalforsamling i Gellerup Fællesråd d. 3. juni kl. 19. Pris for et årsmedlemsskab er 50 kr. for
enkeltpersoner og 100 kr. for en forening.
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•
•
•
•

I morgen d. 29.4 vil der være debatmøde med jens Joel i E&P Huset kl. 18.30 til kl. 20
Der bliver Sankt Hans Aften i Toveshøj traditionen tro
Hvis man vil ind og se demo-modellen af de nye ungdomsboliger og ikke kan nøjes med at kigge ind gennem
vinduerne, kan man hente en nøgle hos Chadi i E&P Huset
Der arbejdes ihærdigt på at redde de to gavlmalerier – og der har været en konservator fra Den Gamle By
ude for at besigtige malerierne for at vurdere om det er muligt at tage de malede plader ned, restaurer dem
og genopsætte dem. Konklusionen er at det er muligt. Der arbejdes derfor på at skaffe penge til denne
redningsaktion. Hertil bemærkede en af mødedeltagerne at Den Gamle By jo evt. kunne gemme en af de
nedrivningstruede blokke 100 år og så få den bygget op igen. Hvis du vil skrive under på at gavlmaleriet på
B7 bevares, kan du gøre det via dette link:
https://www.skrivunder.net/bevar_gavlmaeriet_pa_b7_i_gellerup

•
•

Der er børnekulturfestival både i Aarhus d. 3. til 6. juni men også i Gellerup fra d. 7. til d. 8. juni
Der er mulighed for grønne sommerferiejob i uge 31 og 32 – se nedenfor

Husk altid at tjekke kalenderen på info@gellerup.nu samt Vores Brabrand: https://voresbrabrand.dk/events/
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Det gælder også de beboere, som bor i Søvangen og Skovgårdsparken. Det er den letteste måde at få information
om alle aktiviteter i Gellerup/Toveshøj. Derudover er der informationer på websiden og facebooksiden: gellerup.nu
www.gellerup.nu , samt Vores Brabrand: www.voresbrabrand.dk også her er der en facebookgruppe.

Referent: Lone Hedelund
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