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 08.05.2018
Til kvartalsmødet, som igen foregik i beboerhuset Laden, var der ca. 45 fremmødte.
Dagens ordstyrer Faisal Mohamed bød velkommen og
orienterede om, at mødet startede med mødets tema, som var
virksomheder og at der var mulighed for at komme til at tale
med repræsentanter fra Opgangen, fra Beskæftigelsesforvaltningen, fra Iværksætterhuset og Instant City samt Den
Gode By. Den første lille time af Kvartalsmødet var berammet til
at samtlige deltagere fik information om de fire tiltag ved at gå
fra bord til bord, hvor der efter en lille introduktion havde
mulighed for at stille spørgsmål.

Da der var tid tilovers, blev der mulighed for at give en
tilbagemelding på mødets tema. Her et lille udpluk:
•
•
•
•
•

Det var kun en smagsprøve. Der var for lidt tid, der skulle have været mere tid ved de enkelte borde.
Så hermed en opfordring til at gennemføre et lignede arrangement bare med bedre tid
Sådan et arrangement kunne laves ligesom Introdagene, at man bevæger sig rundt i området og ser og hører
om de forskellige virksomheder
Forslag om at man kan leje sig ind i Iværksætterhuset på favorable vilkår
Indsatsen fra Beskæftigelsesforvaltningen, som har til huse i Iværksætterhuset, er placeret der for at de to
indsatser kan understøtte hinanden

Nyt fra Samvirkets Styregruppe
Herefter præsenterede Faisal en anden form for præsentationsrunde, som Styregruppe havde talt om at afprøve,
nemlig at samtlige mødedeltagere præsenterede sig selv ved navn og ”stilling”, så at mødedeltagerne skulle markere
ved at rejse sig op om de deltog som beboer, kommunalt ansatte, projektansatte, frivillige i området eller bare
frivillige generelt, studerende og flere andre. Ikke alle mødedeltagere fandt at denne form var gangbar, så det tager
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Styregruppen med tilbage til planlægning af de fremtidige Kvartalsmøder. Kritikken gik på, at når mødedeltagerne
ikke blev præsenteret ved navns nævnelse samt hvordan ens tilknytning til området er, så kan det være svært at
netværke med "nye og gamle ansigter", som der er lagt op flere gange i forbindelse med kvartalsmøder.
Faisal orienterede kort om Samvirkets Aktivitetsmidler, som i indeværende år er nedjusteret fra 165.000 kr. til
100.000 kr. og gennem de næste 4 år gradvis vil falde til 60.000 kr. Det vil selvfølgelig få nogle konsekvenser i forhold
til Samvirkets drift på forskellig vis herunder tildeling af midler til foreningslivet. Hvordan arbejdes der videre med i
Samvirkets Styregruppe, som snarest vil udarbejde en plan.
Dan foreslog at der kunne rejses penge til Samvirkets Aktivitetsmidler ved at arrangere sponsorerede bankospil. Dan
tilbød sig selv som opråber.
Tryghedsbarometeret:
Jens Esbensen stod herefter for det faste indslag
”tryghedsbarometeret”. Jens startede ud med at
fortælle, at han kommer fra landet og der er det sådan at
køerne ter sig, når de kommer på græs. Sådan er det
også med de unge drenge. Hver forår så kører de unge
ræs på knallerter og motorcykler til stor gene for alt og
alle undtagen dem selv.
Derfor har politiet haft ekstra mandskab på arbejde den
sidste måneds tid til en ekstra fartkontrol indsats. I den
måned er 31 køretøjer blevet konfiskeret.
I forbindelse med sidste års bandekonflikt fik 6 ud af 7
personer dom forleden dag.
9. maj blev strafudmålingen fastlagt. Den endte med
mellem 4 og 5 års fængsel:
http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2018-05-09/-Retsbygning-afsp%C3%A6rret-Seks-bandemedlemmer-fik-deres-straffor-skyderi-2144471.html
Jens konstaterede, altså før han kendte til strafudmålingen, at de unge var heldige i forhold til, at de dømmes ud fra
bandepakke 1, og at bandepakke 3 endnu ikke er vedtaget, for så havde de fået dobbelt straf.
Den gruppe, der nu er fængslet, er de urolige, og det betyder meget for området, at de ikke er tilstede i området
længere. Det er dog frustrerende, at vi ikke formår, at få færre unge til at begå kriminalitet. Alle i lokalområdet bør i
fællesskab arbejde målrettet på, at de unge skal tage en uddannelse.
Herefter besvarede Jens spørgsmål fra salen:
•
•
•
•

En af mødedeltagerne oplever, at der er kommet flere muskelhunde i området. Jens kan ikke helt genkende
billedet og sagde, at det jo ikke er hundens skyld at den er farlig.
En anden opfordrede politiet til at medvirke til at skabe bedre forhold for folk, som bruger Skjoldhøjkilen
både til transport og rekreation. Jens fortalte, at politiet cykler deroppe og patruljere på vejene omkring i bil
og på motorcykler.
En anden ville gerne vide årsagen til at Kontaktstedet er lukket. Jens kunne oplyse at årsagen hertil er, at der
var for mange, som var meget udfordrende.
Der er en gruppe af unge, som holder til bag Gellerup Kirke og ved Fredens Plads samt ved City Vest. Den
gruppe er politiet meget opmærksom på. De hænger bare ud der, men de unge, der har begået hærværk på
Hostel og som stod bag 2 knivoverfald er anholdt og afventer nu deres dom.
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•
•
•
•

Oplever man eller hører om unge som er kommet i gæld, og i den forbindelse bliver truet, skal man ikke tøve
med at anmelde det.
Der er nogle, der kører rundt på crosser og politiet er opmærksom på dem, men jagter dem ikke på
knallerter eller motorcykler
Siden sidste Kvartalsmøde har både Statsminister, Justitsminister og Folketingets Retsudvalg været på besøg
Jens sluttede igen af med at opfordre til at man som borger skal anmelde, når man ser eller oplever noget
ulovligt.

Den fysiske Helhedsplan
Kim Skjelmose startede med at konstatere at infrastrukturen som startede i 2014 snart er ved at være i mål. Alle
vejene er så godt som etablerede herunder loopet omkring Toveshøj, hvor der også nu igen er åbnet en busrute.
De store byggerier den kommunale bygning bliver færdig inden udgangen af 2018, ligesom det også forventes at en
karré af Svanen er færdig og klar til indflytning. I starten af 2019 forventes det så at ungdomsbyen og Brabrand
Boligforenings domicil er klar til indvielse.
Angående vejene så arbejdes der på snarest at Dortesvej og Jettesvej åbnes op for trafik ud mod Hejredalsvej samt
den sidste del af Trille Lucassensgade mod Gudrunsvej. Her er man snart klar til at rejse etagerne i ”hullet” over
porten.
I Byparken er det fysiske arbejde færdiggjort – forsinket pga at der gik vand ind i automatikken. De fleste af de 700
træer er nu ankommet fra Holland og er plantet, så nu er man klar til resten af jord og plantearbejdet. Som man kan
se, så er træerne plantet velvoksne, så det fra starten ligner en park. Der opstilles bænke til ophold både langs Karen
Blixens Boulevard og omkring Instant City. Ligeledes skal der arbejdes med kanterne langs vejene. I forbindelse med
de grønne områder så bliver etape 2 færdig her i sommer og der er lige indgået kontrakt om etape 3.
Hvordan linjeføringen bliver for letbanen, er endnu ikke besluttet. Kim henviste i den forbindelse til letbanens
webside: http://www.letbanen.dk/ , http://www.letbanen.dk/udbygning/brabrand-etapen/
Kim blev spurgt om hvad der bliver yderligere nedrivninger, hvilket Kim ikke kunne svare på, da den næste
helhedsplan for området endnu ikke er vedtaget. Meget kan også være afhængig af hvordan Regeringens Ghettoplan
lyder i sin endelige udformning.
I forbindelse med trafikale forhold, blev der gjort opmærksom på at der mangler skiltning af Janesvej og at flere
fællesråd arbejder sammen om forslag vedrørende Letbanen.
Og endnu engang blev det nævnt at der mangler skraldespande. Kim svarede at der er opsat flere skraldespande og
også hvor tæt de skal stå for at folk ikke smider deres affald. Der findes en 10 år gammel video om
skraldeindsamling, måske der skal produceres en ny.

Den Boligsociale Helhedsplan set fra Toveshøj
Anett og Ilham fra Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj fortalte om den boligsociale helhedsplan, som der efter planen
åbnes op for 1.8. Pt er det uvist hvor sekretariatet skal placeres, men det udmeldes senere.
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Indenfor de tre indsatsområder: Tryghed og trivsel, Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og
beskæftigelse støtter afd. 5 allerede på nuværende tidspunkt de tre områder. Det drejer sig om understøttelse af
gellerup.nu, hvor Christian er ansat i 5 timer og bl.a. bruger timerne til at samarbejde med Vores Brabrand mhp at
samle 8220: https://voresbrabrand.dk/ .Der arbejdes på om kalenderfunktionen evt. kan varetages af frivillige.
Derudover understøttes Skræppebladet, og Verdenshaverne hvor børnene lige for nylig har været med til at tilplante
omkring Laden og endelig ved stadig at have ansat 2 Blokambassadører. Deres timer bruges især på at kontakte
beboerne i afd. 5 og fortælle dem, hvordan de kan spare på vand, lys og varme samt om affaldssortering udover at
byde nye beboere velkomne. Blokambassadørerne skal ligeledes bruges som informationsformidler i forbindelse
med renoveringen.
I helhedsplanen lå en beslutning og økonomi i forhold til at bygge et nyt beboerhus. Afd. 5 har dog besluttet at
bevare den eksisterende bygning – altså Laden, hvor vi er i dag – for at bevare noget af sjælen. Afdelingsbestyrelsen
har givet input til hvordan huset kan komme til at rumme et godt køkken, undervisningslokaler, værksteder, 2
sundhedsrum og lokale til beboerrådgiver samt en festsal til 200 personer. Renoveringen vil finde sted over resten af
året.
Samvirket fortsætter efter sommer i en eller anden form, som endnu ikke er fastlagt. Men indtil da er næste
Kvartalsmøde 25. september.

Under Samvirkets OBS var der følgende indlæg:
•

Orientering om Stafet for Livet som afvikles d. 25.-26. august mellem kl. 11 til kl. 11 – altså 24 timer i streg.
Udover stafetten, som også kan gås, vil der blive forskellige aktiviteter, oplysninger om kræft samt
underholdning. PR-materiale var medbragt og blev præsenteret. Dan foreslog et loppemarked i forbindelse
med Stafet for Livet, hvor man deler fifty/fifty. Helle forklarede at det desværre ikke kan lade sig gøre i den
konstellation, da Stafet for Livet samler penge ind til Kræftens bekæmpelse.

Åben mikrofon:
•

•
•
•
•

Lokalavisen har haft en journalist udstationeret i Gellerup i en periode og i den anledning vedhæftes lige
nogle link: http://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2018-05-01/-Stor-artikelserie-Lokalavisen-rykker-tilGellerupparken-2067427.html
http://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2018-05-01/-Chefredakt%C3%B8rens-klumme-Vi-ses-i-Gellerup2078798.html
Søndag d. 13. maj foregår der hele 2 ting i E&P Huset. Dels åbning af en Cafe med underholdning af Muziba,
dels workshop med tilplantning af plantekasser mellem kl. 14 og kl. 17
Gellerup Fællesråd afholder generalforsamling d. 22. maj
23. juni er der litteraturfestival om eftermiddagen
Desuden har følgende begivenheder fundet sted: arkitekturfestival samt en markedsdag 17.5

Rigtig god sommer og Ramadan Mubarak
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