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. november 2017 i Foreningernes Hus kl. 16.30 - 19

-

Dagens program:
Velkommen og præsentationsrunde
Nyt fra Samvirkets Styregruppe
Tryghedsbarometer
Kvartalets gode historie – ildsjælene fortæller
Den Fysiske Helhedsplan - infrastruktur og andet
Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Frivillighovedstad 2018 – det er Aarhus
Samvirkets OBS: DR/Merete Skibelund
Evt. (hvad har du på hjertet)

https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/november/26/sidste-moede-i-samvirket-for-i-aar/
I skal ikke tro vi snyder – eller måske kan vi bare ikke tælle – for også denne her gang var deltagerantallet
60 et lille stykke tid inde i Kvartalsmødet. I modsætning til i september startede vi dog ud med 47 mødedeltager og ikke 45.
Og stadig er deltagerskaren meget bredt sammensat blandt de mange forskellige samarbejdsflader i lokalområdet: beboer, foreninger, nye projekter, kirke, brugerråd, afdelingsbestyrelser, ansatte i såvel boligforening som Aarhus Kommune og andre. En gruppe savnes dog,
og det er gruppen nye beboer.

Nyt fra Samvirkets Styregruppe
Meget kort fortalte Anders Glahn, at Samvirkets Styregruppe holder møde i begyndelsen af december.
Mødet vil dels være præget af overvejelser om Samvirket i det første halve år af 2018, men også fokus på
de overvejelser, Styregruppen vil bede kommende kandidater til Styregruppen gøre sig, inden man stiller
op. Det gælder nemlig om at skabe et stærkt hold.
Herefter overlod Anders Styregruppens taletid til Stine Fiedler Røge fra Børn & Unge, så hun kunne fortælle noget om processen med Gentænkning af tilbuddene for børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær
og det dialogmøde, der finder sted 7. december på Tovshøjskolen.
Med processen vil Børn & Unge gerne finde ud af: gør vi det godt nok? – er der nogle andre måder vi kan
gøre tingene på enten os eller sammen, hvordan gentænker vi de ting vi gør. Alt det vil B&U gerne i samabejde med lokalområdet. Alle inputtene arbejdes der videre med også sammen med de øvrige forvaltninger i Aarhus Kommune. Processen er ikke bare for skoleområdet. Det handler om at se på aldersgruppen 0
til 18-årige, hvilket gør det lettere for B&U at arbejde med, fordi de så kan bære ideer videre til de andre
forvaltninger.
Referent: Lone Hedelund
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Processen startede i foråret 2017 med at finde ud af hvor og hvad der er udfordringerne. I første halvår af
2018 skal der så arbejdes med udarbejdelsen af forslag indenfor de 5 temaer, som viste sig i 2017. I maj
måned vil Byrådet så blive præsenteret for forslagene i en høring.

Herover ses en grafik figur over såvel formål som tidslinje over processen

Referent: Lone Hedelund
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Spørgsmål og svar til og fra Stine:
•

•

•

Kommer alt med i betragtning i den efterfølgende process? – det viser sig at der er i de forskellige
dialogmøder, har været rejst mange fælles ting og der er sammenfaldende forslag. I lighed med foråret, så er der også politikere med d. 7. december
Forslag til annoncering. Brug Lokalavisen og bring gerne en annonce i denne, ligesom det er en ide
at bruge gellerup.nu samt forældre- og børneintra, så alle forældrene kan få viden om dialogmødet
den vej igennem.
Stine afsluttede med at fortælle at det her er første step, der er andre områder i Aarhus med samme
udfordringer.

Tryghedsbarometer v/Jens Esbersen:

Så er alle mand kommet hjem fra grænsen og har fået afspadseret deres overarbejde. Det er lokalpolitiet
rigtig glade for. Man er derfor gået stærkt i gang med at se på en lille gruppe 12 til 18 årige, som ikke har
den rette attitude. Her har man i første omgang taget kontakt til familiecenteret for at få kortlagt problemets omfang.
Jens fortalte endvidere, at nu er flere af de som fik fængselsdomme fra sommerens bandekonflikt fra LTF
(Loyal To Familia) løsladt fra fængslet, og det giver lidt efterdønninger, men ikke så meget her, da de
har nok at se til i Kbh.
Men sommerens konflikter har betydet at Brabrand Banden er blevet mere fasttømret, og de tryner
desværre pt mindreårige til at gøre nogle af de ulovlige ting for sig. Men ugen forinden Kvartalsmødet havde der været en del kørsel på scootere og med biler med maskeringer rundt i området og flere var blevet stoppet med ordene: ”Hvad laver du her?”. Det er selvfølgelig uacceptabelt og skaber
utryghed i området, derfor er der pt. ekstrapatruljering rundt i området. Tendensen for indbrud er
stadig for nedadgående. Det er faktisk den laveste i 10 år.
Siden sidste Kvartalsmøde er der blevet beslaglagt 5 flere køretøjer, så antallet nu er oppe på 84,
hvor målet for 2017 var 60. Udover køretøjerne så har Bazaren haft for mange besøgende som har
fyldt for meget, så meget at det skræmmer andre kunder væk, så der er også øget fokus på Bazaren.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/november/30/ltf-svaekket-men-der-er-stadig-udfordringer/

Referent: Lone Hedelund
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Spørgsmål og svar til og fra Jens:
•
•

•
•

Hvad handlede bandekonflikten om? Den handlede om penge, narko og afpresning
Der har været flere med masker på i Toveshøj. Der er mere patruljering i området. Mange af de unge synes ikke selv at en maskering er utrygskabende. Jeg kan kun opfordre til at melde jeres oplevelser til os.
Det er utrygt, at der ikke er lys nok i området på vejene. Belysningen på såvel Inger Christensens
Vej, Jettevej samt på Karen Blixens Boulevard er enten fraværende eller meget sparsomt.
Der blev stillet forslag om mere videoovervågning med henvisning til at det har hjulpet i London.
Politiet har ingen beføjelser til at opsætte videoovervågning. Det er et forslag som hører hjemme
under beboerdemokratiet. Så jeg kan kun opfordre jer til at tage fat i afdelingsbestyrelserne, arranger et beboermøde eller kontakt politikerne. Hverken beboer eller politi må gennemse en videoovervågning. Der skal foreligge en konkret anmeldelse. Derfor er anmeldelser så vigtige.

Kvartalets gode historie – flere ildsjæle fortæller
Herefter blev der fortalt om 3 forskellige foreninger/projekter/initiativer, som alle har modtaget forskellige
priser. Der blev fortalt om hvad de arbejder med og hvad de priser de har modtaget har haft af betydning.

ACFC
Formålet med vores forening er at arbejde med at give de unge selvtillid, at de lærer at netværke, og at vi
kan hjælpe dem i gang med at få et fritidsjob, fortalte Abudi Abu Daoul og Afif Abdallah fra ACFC.
Vi har 164 medlemmer, som spiller volleybold og fodbold, og 12 hold er tilmeldt turnering under DBU. Udover træning og kampafvikling er vi også aktive med mange andre ting. Vi har uddannet 96 dommere både
drenge og piger. Vi afholder gelleupcup, fodboldskoler, samarbejder med Get2Sport som støtter fodboldReferent: Lone Hedelund
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skolerne, således at medlemmerne kun skal betale 100 kr. for at deltage. Ja og så er vi aktive, når der er
grillaftner i lokalområdet.
I 2013 deltog 85 piger i fodboldskolen i 2017 var der 140.
Udover det rent sportslige, så arbejder ACFC også med at skabe et trygt lokalområde og er en aktiv part i
Civilsamfundets Beredskab. Godt nok er foreningen rig i forhold til de aktiviteter, vi selv laver, men vi er en
del af noget større, nemlig fællesskabet i lokalområdet. Et lokalområde hvor man tror og stoler på hinanden.
ACFC fik for få år siden 400.000 kr. af DBU til at anlægge multibanen ved Gellerupbadet.

Bag om Blokken
Bag om Blokken fik i 2014 den kriminalpræventive pris, og fra gruppen var Israa Maarouf og Elsebeth
Frederiksen på scenen for at fortælle om projektet, som i 2013 under Aarhus festuge arrangere vandrehistorier for byens borgere og andre interesserede. Gruppen viste rundt i Gellerup og krydderede
turene med egne historier. Derfor er alle turene forskellige fordi de er baseret på egne historier og
oplevelser. Der blev i 2013 gennemført 9 ture i alt med udgangspunkt fra Gellerup Museum. Faktisk
blev turene et pilotprojekt for projektet ” Beboerguide” under den Boligsociale Helhedsplan, som nu
finder sted i Gellerup/Toveshøj, og som mange nyder godt af. Begrundelsen for at få prisen i 2013
var at turene er med til at nedbryde de fordomme, der er om området, ligesom de er med til at engagere frivillige fra lokalområdet.

Foreningen Leg og Lær
Abdi-Rahman Mahmud Iidle fik i januar 2017 prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl for sit frivillige arbejde i
Frydenlund. Foreningen startede med at give lektiehjælp med økonomisk hjælp fra Dansk Flygtningehjælp,
som hjalp til med at skaffe økonomi mens de frivillige forældre sørgede for driften. Bag foreningen står der
12 forældre som sørger for te og kaffe, mens der nu er 25 studerende som frivillige lektiehjælpere.
To gange om ugen afvikler foreningen lektiecafé, hvor der deltager omkring 20 – 30 børn hver gang. Mange
af børnenes forældre deltager også, og Iidle, som arbejder som lærer, står altid til rådighed i forhold til råd
og vejledning omkring skoleliv, men også i forhold til andre udfordringer i relation til familieliv, opdragelse
og arbejdsliv.
I forlængelse af lektiecaféen inviterer Iidle flere gange årligt forældrene til Frydenlund Fælleshus til foredrag. Oplæggene arrangeres i samarbejde med det lokale boligsociale arbejde og byder på faglige oplæg

Referent: Lone Hedelund

Side 5

målrettet forældre, der ønsker mere viden om børneopdragelse, skolesamarbejde og uddannelsesmuligheder.
Gennem de år lektiehjælpen har fungeret er de frivillige kommet til at lærer børnene og de unge bedre at
kende, hvilket har en afsmittende effekt, så børnene/de unge faktisk bliver mere aktive i lokalområdet.
Men ikke bare dem også forældrene, som nu etablerer projekter på tværs, har opbygget et forældrenetværk ikke bare i lokalområdet men også med f.eks. Gellerup/Toveshøj.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/december/01/det-varmer-at-faa-en-pris/

Nyt fra den fysiske helhedsplan v/Kim Skelmose:
Infrastrukturen i lokalområdet kører derudaf. Lottesvejdelen er i gang og man er tæt på at være færdig i
Toveshøj og dermed klar til at bussen begynder at køre medio december. Der er fri gennemkørsel på den
sydlige del af Gudrunsvej. Man regner med at infrastrukturen er på plads i slutningen af 2018. Der mangler
stadig lidt også en lysregulering.
I Byparken er der kørt 100.000 kubikmeter jord væk. Regnen har forsinket projekt lidt, men man håber på
bedre vejr i 2018, så man kan færdiggøre byparken i 2018.
Der har været rejsegilde på den kommunale bygning. Hvem der skal bygge sport- og kulturcampus offentliggøres i december ( https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/december/20/schmidthammer-lassen-skal-bygge-campus/ )
I starten af 2018 tages der spadestik til 2 nye byggerier dels hovedsædet for Brabrand Boligforening dels
Ungdomsbyen.
https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/november/27/saa-kan-der-koeres-rundt-paa-toveshoej/

Spørgsmål og svar til og fra Kim:
•
•

•
•

Det er helt vild det der er i gang
Der mangler skraldespande rundt omkring på de nye veje og lysreguleringen fungerer ikke regelmæssigt og sådan har det været i 3 måneder. Der kommer bænke langs vejene i foråret. Lysreguleringen er en kommunal opgave at løse
Helhedsplanen er jo at skabe trygheden, men der er ikke lys på Jettesvej og omkring fodboldbanen.
Borgertips skal sendes til Kim
Der mangler fodgængerovergang ved Tovshøjskolen. Ønsker om dette skal sendes til vejafdelingen
hos politiet

Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan v/Keld Laursen:
Der er nu ansat en ny boligsocial leder fra 1.1.2018 og det er ikke aftalt spil, men det er Jesper Kuhrdal Larsen, som nu er sekretariatsleder for Det boligsociale Fællessekretariat. Jesper er allerede pænt i gang
med at deltage i forskellige sammenhænge i Gellerup/Toveshøj, ligesom Fællessekretariatet er i gang
med at tale med forskellige kommunale forvaltningenr angående den kommende boligsociale helhedsplan.
Referent: Lone Hedelund

Side 6

https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/november/28/ny-boligsocial-leder-ansat/
Dre er endnu ingen afgørelse vedrørende Foreningernes Hus, da finansieringen endnu ikke er på
plads. Der arbejdes på at finde et grundlag for at træffe en økonomisk beslutning på møde 18.12.

Der er afskedsreception for den igangværende boligsociale helhedsplan og medarbejderne 12. december
kl. 15
Spørgsmål og svar til og fra Keld:
•

Det er nødvendigt at have faciliteter til alle – der er 25 afdelinger i BBBO og derfor kan boligforeningen ikke forfordele nogle få afdelinger med økonomisk tilskud

Frivillighovedstad 2018 v/Henning Winther:

Åbningen af Frivillighovedstad 2018 finder sted i Ridehuset 21. januar. Ligesom Kulturhovedstaden er alle
19 kommuner i regionen med og har forskellige tiltag.
Referent: Lone Hedelund
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Frivillighovedstaden hører organisatorisk under Sundhed og Omsorg. I modsætning til Kulturhovedstaden
er der ikke planlagt en masse fælles aktiviteter, men det er i høj grad op til de frivillige organisationer/foreninger etc. selv at byde ind i forhold til de fire spor. Der vil dog d. 22.-23. september blive afholdt
et folkemøde angående frivillighed.
Relevante slides fra Hennings Powerpoint

Referent: Lone Hedelund

Side 8

Forslag til hvad Gellerup/Toveshøj kan byde ind med:
Det kan være noget om hvordan:
• Samvirket fungerer og dermed er den gode historie om fællesskab
• man understøtter det forebyggende arbejde i området
• civilsamfundets beredskab fungerer
• Gellerup/Toveshøj samarbejder med Brabrand
Referent: Lone Hedelund
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Samvirkets OBS:
Merete Skibelund informerede om at DRK søger deltager til et program, som hedder ”farvel til kontanthjælp”. Et program hvor deltagerne i et halvt år får tilknyttet en sagsbehandler mhp. at se om det er vejen
frem for at komme i arbejde. Udsendelsen produceres i samarbejde med Aarhus Kommune.

Referent: Lone Hedelund
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Samvirkets eventuelt:
Som sædvanlig var der mange forskellige meddelelser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalhistorisk Arkiv som har til huse på Gellerup Bibliotek opfordrede endnu engang alle til at aflevere materiale til dem. Det kan være projekter, mødereferatet, projektbeskrivelser etc.
Brugerrådet Lokalcenteret nedlægges i den form det har haft hidtil. Nye kræfter kommer til efter
18.1.
Eutopia vil i den kommende tid kunne præsentere et nyt community play baseret på somaliske fortællinger
Gellerup Bibliotek har lavet en facebook side om det kommende bibliotek og der inviteres til borgerinddragelse i forbindelse med indhold i det kommende bibliotek
D. 2. december kan du komme til at lave kunst med og af affald. Det er Rumstationen, som inviterer
Iværksætterhuset åbnes d. 30.11 kl. 14.30
Kom til forestilling på Cirkus Tværs d. 7. december kl. 19
Og d. 17.12 inviterer Gellerup Museum på gløgg og æbleskiver.

Vi ses til Årsmødet 30. januar 2018
Nærmere oplysninger senere
Tak for 2017
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