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 28. marts 2017 i Foreningernes Hus kl. 16.30 - 19
Dagens program:
- Velkommen og præsentationsrunde
- Præsentation af strategi for Samvirket 2017
- Den Boligsociale Helhedsplan - orientering om processen for den kommende helhedsplan
- Den Fysiske Helhedsplan - orientering om byparken og hvordan man kommer rundt i området pt.
- Tryghedsbarometer
- Fuldmåneevent – Eutopia – program og involvering og forventninger til området
- Gellerup Kulturmidler
- Den gode historie: Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
- Samvirkets OBS: mange forskellige punkter
Evt. (hvad har du på hjertet)

Det er interessant også på dette møde startede vi med ca. 45 deltagere og nåede i løbet af den første halve
time op på 60 deltager i alt. Meget flot. Mødet startede som sædvanligt med en præsentationsrunde.

Præsentation af strategi for Samvirket 2017
Samvirkets strategi for 2017 blev præsenterede af
Chadi Kayed. I sin fremlæggelse pointerede Chadi, at
samvirkets styregruppe har otte fokus punkter og den
ene, som er iværksætteri vil blive temaet for næste
kvartalsmøde. Gazellefarmen vil blive præsenteret på
maj kvartalsmødet sammen med andre tiltag i forhold
til iværksætteri i området.
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EUTOPIA – Fuldmånevent
Da Gitte Christensen desværre også havde et andet møde blev
der byttet lidt rundt på dagsordenen, så Gitte fremlagde herefter,

hvad der indtil nu er planlagt i forhold til den Internationale Fuldmånevent i Gellerup/Toveshøj i uge 30. EUTOPIA betyder et
smukt sted fyldt af ungdommens og håbets nye energier, en
skøn blanding af mennesker og kulturer fra hele verden.
Ideen med festivalen er at tage udgangspunkt i Landsbyen – det at
vi bor så tæt på hinanden – hvordan kan vi så møde hinanden, der
hvor vi nu er.
Der vil være møder og forestillinger fra eftermiddagen til tidlig aften. Men det samlede program offentliggøres først medio maj,
men Gitte kunne allerede løfte sløret for at der kommer optræden
fra 15 forskellige lande og at det er lykkedes at skaffe en meget velankerkendt kunstner til festivalen, som
ikke tidligere har været i Danmark.
Udover udenlandske kunstnere vil der også være optræden af lokale. Mødet mellem de lokale kunstnere
og de internationale er et vigtigt omdrejningspunkt for festivalen.
Debat og samtalerne vil komme til at fokusere på, hvad det er vi faktisk kan gøre, når vi lever i et multikulturelt samfund.
Af lokale samarbejdspartnere kan nævnes: Ramallaspejderne, Sigrids Stue, Dansk-Arabisk Kulturhus
Festivalen er ikke kun for voksne. Der vil være forskellige tilbud for børn og børnebørn om eftermiddagen.
Festivalen komme hovedsagelig til at foregå nede omkring Gellerup Bibliotek og Nordgårdshallen, samt
Fredens Plads og arrangementerne kan finde sted både udenfor eller i telte.
Andre praktiske ting er at der bliver mulighed for at købe mad fra Smag a la Gellerup, Hostel og Bazaren.
Og til at være med til det praktiske indgår Beredskabet, men der åbnes også mulighed for forestillinger i
private hjem mod at der efterfølgende serveres mad for tilskuerne.
Forventningerne til beboerne i Gellerup/Toveshøj er, at alle der kan og vil deltager. Det er Gellerup/Toveshøj som er vært for festivalen.
Gitte opfordrede til at har man ideer, tanker, ønsker er det vigtigt, at hun og Pia Katballe kontaktes

Festivalen starter allerede 1. og 4. maj, hvor Dansk-Arabisk Kulturhus har forestillinger dels med en eksil
syrisk danser udover at Jaffra-danserne viser nye danse.
Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan v/Kristian Bjerring Lauritsen:
Startede med at følge op på Gittes oplæg med at sige, at han følte sig meget inspireret og det er vigtigt at vi ser hinanden i øjnene og siger: ”Det vil
vi gerne ha noget mere af”.
Herefter præsenterede Kristian Nanna Kold, som er ny sekretariatsleder i
det Boligsociale Sekretariat. Nanna skal bl.a. stå for planlægningen af den
nye boligsociale helhedsplan samt være sekretær for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.Læs mere om Nanna her:
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/march/17/nannakold-er-ny-paa-to-poster/
Der er nu linet op til den at den nye boligsociale helhedsplan kan træde i
kraft 1.1.2018. D. 21.6 er der møde med Landsbyggefonden hvorefter der
kan skrives til. Der vil komme færre faste projekter i den nye plan, således at det er nemmere at ændre i takt med udviklingen i området. Der vil være beskrevet mål og aktiviteter for det første år samt
milepæle fremover, men det samlede aktivitetsniveau vil dog ikke blive mindre. Kristian opfordrede
derfor til, at man skal komme med input/ideer for det er vigtigt at få en bred dialog. Et er givet, der vil
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også komme en anden organisation, og der vil måske også blive behov for at søge flere eksterne fonde
for at imødekomme de forskellige behov. Ligeledes vil der også blive samarbejdet en del mere med
forskellige virksomheder. Det kan være både fra lokalområdet men man kan også kigge sig om indenfor en større radius. Det vigtigste i den nye plan er uddannelse og beskæftigelse.
Derudover er kultur også en vigtig del af området og der skal derfor indgå større samspil med andre
kulturorganisationer hvoraf Eutopia er en vigtig samarbejdspartner.
Tryghedsbarometer V/Klaus Hvegholm Møller:
Politiet er meget glad for det samarbejde, der er med lokalområdet også i forhold til Helhedsplanen.
Lokalpolitiet forsøger at byde så meget ind som muligt, og vi er meget glade for det fantastiske fællesskab, som er her i området.
Det er rigtig godt, når der er aftaler om, hvad der skal ske, når og hvis der opstår problemer. Derfor er
vi også meget opmærksomme på reorganiseringen af civilsamfundets beredskab.
Selvom vi har travlt, så har vi til stadighed 2 mand ved grænsen. Men hvad har vi så fokus på i 2017:
udover færdselsindsatser, besøg i skoler og klubber for unge og et intensiveret fokus på hashhandlen.
Det er jo nemlig sådan, at de der sælger, tjener rigtig mange penge.
Hvad er der sket siden sidste Kvartalsmøde. Vi har haft forrygende travlt. 8 er arresteret for røveri,
arbejder med at ingen bander skal have klubhus i området, og der har været mange problemer omkring Bazar Vest.
Herefter var der flere spørgsmål til Klaus:
• Mange fortæller at der er børn helt ned til 10 år, som ryger hash og at de der sælger kommer
fra andre områder. Hertil svarede Klaus, at der jo er mere fokus på hashhandlen, så derfor er
det vigtigt med tips fra beboerne, om hvor handlen og rygningen foregår, så politiet kan rykke
ud. Spørgeren fortalte, at han forgæves havde taget kontakt til politiet, men at de ikke var
kommet.
• Hvad sker der når unge bryder ind i Nordgårdshallen for at spille fodbold. Svaret hertil er at det
er strafbart men at Klaus ikke kunne sige om de var blevet straffet.
• Herefter var der spørgsmål til trafikken på Karen Blixen Boulevard, hvor mange kører over for
rødt. Klaus svarede at der indtil videre har været 2 færdselsindsatser, og der er en mere på
bedding. I disse er der 5, der har fået frakendt kørekortet, 24 er stoppet og har fået bøde samt
5 for at køre mere end de tilladte 30 kr. Der skal ikke meget til, før man mister kørekortet. Ligeledes sker der kun 3 færdselsforseelser til før bilen beslaglægges.
• Der var mere snak om hashhandlen, om hvor stort er problemet reelt, og om hvordan man kan
inddrage forældrene noget mere. Man kunne f.eks. afholde et forældrearrangement om forebyggelse af slag af hash, hvordan virker forskellige rusmidler etc. Lokalpolitiet stiller gerne op til
den type arrangementer.
• Angående radikalisering så tages der hånd om forebyggelse og der går også megen tid med den
opgave. Men også her er det de, der er tættest på, som skal være opmærksomme.
• Men der var også ros til politiet for fred og ro i området.
Nyt fra den fysiske helhedsplan v/Kim Skelmose:
2017 har indtil nu været et superår og et møgår.
Alle forandringerne støjer, sviner, forhindre folk fra at gå fra punkt a til b, men infrastrukturen er blevet bedre og bliver færdig i indeværende år. Gudrunsvej, Edwin Rahrs Vej, Karen Blixen Boulevard er
næsten færdige. Etape 4 er nye veje i Toveshøj, hvor man er godt i gang med Lenesvej og som bliver
færdig i maj fra Toveshøjskolen til Bazaren, så er der langs Bazaren hvor man bliver færdig i indeværende år. Etape 5 er den sydlige del af Gudrunsvej, hvor man bliver færdig efter sommer. Herefter skal
man i gang med etape 6, som er en ny Lottesvej om til Hejredalsvej, dog først som en grusvej.
Angående Byparken fase 1. Så skulle fossen blive færdig her i maj, men den er dog forsinket. Herefter
skulle selve anlægget af Byparken gerne gå i gang. Der manglede en lokalplan, men det er nu i orden.
Der placeres store sten rundt omkring for at forhindre uhensigtsmæssig kørende adfærd. Det meste af
Byparken færdiggøres i indeværende år. Etape 3 er både Gellerupparken og Toveshøj og det færdiggøres i 2018, men de fysiske anlæg går i gang efter sommer 2017.
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Der er mange byggeaktiviteter i gang. Hullet ud til Gudrunsvej påbegyndes snarest, men der skal fjernes miljøskadelige stoffer. Derudover går ungdomsbyprojektet i gang, iværksætterhuset rejses hen
over sommeren.
Der er solgt grunde ud til ringvejen, som skal være til boliger og erhverv og endelig kommer sports- og
kulturcampus også snart i gang. Der er frist for licitationen 27. april men starttidspunktet for byggeriet
er ukendt.
Spørgsmål til Kim:
• Kan trafikken reguleres omkring Globus. Kim svarede at der er en helle og det er hvad der kan
være på stedet
• Kunne det være muligt at der blev gjort løbende rent aht. handicappede ligesom der mangler
mere belysning. Spørgeren pegede på flere forskellige steder. Kim henviste til at tage kontakt til
Vibeke Dam, som er fremskudt medarbejder.
• Alle blokkene skal renoveres over de næste 8 til 10 år.
• Endelig blev det påpeget af en spørger at vedkommende manglede en orientering fra Byrådet.
Dette spørgsmål henvises til at Styregruppen for Samvirket tager op.
Kvartalets gode historie: Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
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Vibeke sluttede af med at opfordre til at man i området aflevere sine billeder, brochurer, medlemsblade,
mødereferater, dagbøger, projektbeskrivelser, evalueringsrapporter og meget andet godt.
Samvirkets OBS:
Red Barnet: Åbner butik ved genbrugsbutikken Bazar Vest med legetøj og kvalitetstøj samt andet til de 0 til
12-årige. 25% af al salg vil blive brugt på lokale familieaktiviteter. Der søges nu om frivillige til butikken. Red
Barnet er nu i 120 lande så det er både en lokal og global organisation. I Aarhus er der 120 medlemmer af
foreningen.
Multikulturel festival afholdes i år 06.05.2017. Festivalen afvikles i og omkring Foreningernes Hus.
Programmet omfatter underholdning såsom sang og dans. Der vil være aktiviteter for børn ude såvel
som inde, bespisning af forskellige etniske retter, herunder kaffe og kage, cykelløb samt loppemarked.
Hanne Thomsen kan kontaktes vedr. effekter til loppemarkedet. Mobil 2253 4531, man mangler meget loppeting. Cykelløbet er sponsoreret, så der efterlyses både cyklister samt sponsorer. Tidspunktet
for festivalen er kl. 11 til kl. 16.
Stafet for livet løber af stablen fra d. 9. september kl. 11 til d. 10. september kl. 11. Der kommer
nærmere oplysninger på næste kvartalsmøde.
Hver tirsdag er der mulighed for at komme til samtalecafé i QHuset/Det Gule Hus mellem kl. 11.30 og
13.30. Pt. er der 6 frivillige, men der må meget gerne komme flere.
Ren Gellerup blev afholdt 2. april med start kl. 11. Der
deltog 230 voksne og børn, og der blev indsamlet over 78 poser med
affald.
Foreningsbazar er annonceret til 5. maj – men der foreligger
ikke program endnu
Sommergrill er i år 11. maj kl. 17. Som sædvanlig vil der være
noget sjovt, dans og musik
20. maj er der for 8. gang gelleraps og det er mellem kl. 13 og
kl. 20. Foregår ved Globus1
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Den 29. marts deltog ca. 100 mennesker i møde på Toveshøjsskolen, hvor man sammen gentænkte, hvordan
børn og unge skal tilbydes fritidsmuligheder i Gellerup/Toveshøj samt Bispehaven.
D. 5. juni er der Grundlovsdag. Da den er sammenfaldende med Ramadanen vil Grundlovsdag komme til at
være på en ny måde. Gellerup Fællesråd er gået sammen med en beboergruppe fra Brabrand om at arrangerer dagen således, at den både kommer til at foregå ved Brabrandsøen samt i Gellerup. Men der vil komme
mere nyt om arrangementet på næste Kvartalsmøde.
Foreningsmentorerne hjælper unge med at komme i gang med aktiviteter. Har I som familie brug for hjælp
til at få de unge til at dyrke idræt eller andre fritidsaktiviteter, kan I kontakte: Jannie Abildtrup Tlf.: 24 97 39
84. Mail: jaab@bbbo.dk
Gellerup Kulturmidler afholder pitchmøde 6. marts for midler til den store pulje. Som noget nyt er der løbende ansøgninger til en ungepulje, som er etableret, da midlerne gerne vil have fokus på unge og unge talenter.
Lektieforeningen Tusindfryd, som er på Gellerup Bibliotek er grundet travlhed meget interesseret i flere frivillige.
Sigrids Stue har holdt kreative dage for børn d. 2. og 3. april, hvor de har dekoreret nye møbler til Sigrids Café.

Vi ses til næste Kvartalsmøde tirsdag d. 23. maj kl. 16.30
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