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Referat fra Samvirkets kvartalsmøde 26. marts 2019 

Sikke et fremmøde til årets første kvartalsmøde, hvor trafikken var hovedtema for mødet. Der deltog mellem 85 og 

90 i mødet.

 
  

Kvartalsmødets hovedtema var den trafikale situation i Gellerup: 

 

Først var der 3 korte oplæg ved Lokalpolitiet, så fra Teknik & Miljøs afdelinger for Mobilitet og fra Anlæg og endelig 

Gellerup Fællesråd. 

Lokalpolitiet: 

Klaus Hvegholm Møller startede med at slå fast, at nu er knallertsæson startet – og det er det samme år efter år. I 

2019 slås der hårdere ned mod overtrædelse af færdselsloven og der kommer flere færdselskontroller. Indtil videre 

har der været 6 store af slagsen, der er beslaglagt 14 køretøjer, 9 personer har fået klip/frataget kørekort eller fået 

bøder. Der er givet bøder op til 18.000 kr. 

Lokalpolitiet søger en form for, hvordan man kan nedbringe den utryghedsskabende adfærd – håber på gode forslag 

her i aften. 

 



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 

 

 

 

2 

Teknik & Miljø afdelingen for Mobilitet og fra Anlæg: 

Lars Clausen fra Mobilitet samt Magnus Vilstrup fra Anlæg orienterede om, at trafikplanen for området allerede blev 

udformet i 2011 og havde en udfordring, da den skulle designes til en fremtidig beboersammensætning i 2030. 

Ideen til en bygade tog form under Urbanprojektet og herefter var der en del workshops om en kommende 

trafikplan. Bygaden er udformet og projekteret til let trafik. Den nuværende busbane er etableret så den let kan 

ændres til spor for en letbane. Boulevarden er bred fordi der både skal være plads til kørende men også til 

udeservering, når bygaden er fuldt udbygget. Derfor er der ikke etableret separat cykelsti. 

Man undersøger eller har undersøgt antal af cyklister, og arbejder med de utilpassede lyskryds – altså lyskryds som 

ikke giver et flow gennem bygaden og det at man skal vente for længe, hvilket kan give anledning til 

uhensigtsmæssig kørselsadfærd. 

 

Gellerup Fællesråd: 

Johannes fra DR’s program ”180 dage ” havde i sin tid kontaktet Gellerup Fællesråd. Hans henvendelse dertil var den 

direkte årsag til aftenens tema. 

Johannes har været meget berørt af den provokerende kørsel, som hersker i området med hjulspind, at der køres 

overfor rødt og mange andre ting. Derfor vil han meget gerne, at området står sammen om en demonstration, som 

en symbols handling på, at beboerne i området ikke vil finde sig i den adfærd.  

Gellerup Fællesråd indkalder derfor til demonstration d.  26. april kl. 17 med start v. Gobus1, men man ser gerne så 

mange som muligt kommer og maler skilte d. 16.4. i E&P Huset. Der kommer opslag op i opgangene. 

Efter disse 3 korte oplæg, kunne mødedeltagerne gå hen til hver af oplægsholderne og debattere og komme med 

forslag. Herunder opridses de punkter, der er blevet sagt ved bordene og som er videregivet til de tre 

oplægsholdere. 

 

Opsamling fra bordene: 

Gellerup Fællesråd: 

• Tirsdag d. 16. april kl. 16 forberedende møde i E&P til demonstration d. 26. april kl. 17 med start Gobus1 

• Forældreansvar ved skoleparkering 

• Forslag om at skolen indkøber skolepatruljetrøjer 

• Gode erfaringer med patruljer i afd. 3 Skovgårdsparken (Bydelsmødre og QHus) 

• Børn & voksne må deltage: sikker 

• Ide: klistermæker til biler 

• Skilte på forskellige sprog: tyrkisk, arabisk, kurdisk 

• ”Far du kører for stærkt – jeg vil godt leve” 

• Problem: blinklys bruges ikke – ”Blink til højre – blink til venstre” 
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Lokalpolitiet: 

• Hunde der skifter plads i biler foran Bazaren kl. 21.30 ved pizzaria 

• Problemer med at køre på cykelsti 

• Flere fartkontroller – biler, og linjer i asfalten 

• Udfordringer ved krydset Tinesvej/Blixens Boulevard 

• Kamphunde på Toveshøj foran containerne 

• Biler i busgaden på to hjul 

• Cyklister kan man gøre en indsats mod dem? 

• Flere unge på en scooter ring 114 eller lokalpolitiet, så snart du ser dem 

• Kan man sætte permanent/periodisk fartkontrol ved Globus + Edwin Rahrsvej (skjulte stærekasser) – 

Hejredalsvej og Sigridsvej, Anette- og Birgittevej er også et stort problem – Lenesvej har også rådden kørsel 

• ”Gangbrotosser” på knallert 

• Kan unge komme med på en trafikpatrulje, så de er med på legen – cykle rundt 

• Kan vi lave en scooter hotline? – så man kan give besked om, hvor scooterne er -  måske en færdselshotline 

– ring 114 hvis der køres ræs i trafikken 

• Samarbejde med Ringdjursland/Jyllandsringen – så de kan få lov til at prøve deres biler af 

• Chip i alle biler, så bilerne ikke kan køre så stærkt – forslag om lovkrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik & Miljø: 

• Kan man cykle gennem Byparken? 

• Kan man ikke gøre fortovene smallere? 

• Nervøs for børnene, men hvem beskytter mig som voksen – hvad sker der, når det nye sport- og 

kulturcampus står klar med meget mere trafik? 

• 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? 
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• Folk løber over den nedlagte fodgængerovergang ved Tinesvej – kan man gøre noget ved det kryds? 

• Cykelstien ved Globus opad Gudrunsvej er så bred, så en bil kan køre på den 

• Der parkeres på fortovet på KKB 

• Mere skiltning: pas på børnene 

• Bentesvej skal lukkes 

• Når bilerne skal køre ind fra sidevejene, kører de forkert ind i busvejene, fordi det virker ulogisk 

• Kan vi ikke få fysiske busskure, så glassene ikke smadres? 

• Motivere folk til at cykle – men det er livsfarligt – hvordan kan det være, der ikke er en cykelsti? 

• 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 

• Politiet er lempelig i forhold til cyklister på fortovet 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsamling fra Lokalpolitiet, Teknik & Miljø samt Gellerup Fællesråd: 

 

Lokalpolitiet: 

Vi har fået mange gode ideer med hjem, og vil lave flere hastighedskontroller – se om vi kan låne laser til 

kontrollerne. 

 

Gellerup Fællesråd: 

Gellerup Fællesråd arbejder videre og indkalder til møde d. 16. april, hvor der skal laves skilte/banner til 

demonstrationen d. 26.4. Der kommer opslag op i opgangene. 

 

Teknik & Miljø: 

Debatten har været en positiv oplevelse, og man går nu i dialog med Gellerup Fællesråd. 
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Du kan læse mere her: https://voresbrabrand.dk/blog/faelles-indsats-mod-bilraes-og-provokerende-koersel-i-

gellerup/  

 

 

Tryghedsbarometeret: 

 

Klaus Hvegholm Møller gav en opsummering på trygheden i området. Lige nu er der en bandekonflikt i gang andre 

steder i byen, og der er derfor indført visitationszoner. Politiet gør alt for at få stoppet konflikten. Man kan blive 

fængslet for vold, trusler etc. – der skal ikke så meget til, før man kan fængsles. I området er der relativt roligt, men 

også herfra følges konflikten tæt på. På grund af ny lovgivning er der nogle bandemedlemmer, der har fået lange 

fængselsstraffe. Man kan nu dobbelt op så f.eks. en straf, som tidligere ville være takseret til 1½ år nu bliver 3 år og 4 

bliver til 8. 

Men ring til os og fortæl os, hvad der sker, og hvor det sker. Fortæl os, hvor der står scooter og ATV’er, eller hvor der 

køres på dem.  

Der er for mange kamphunde i området. Vi tænker meget, at de, der har de her hunde, bare er unge usikre drenge, 

som føler en falsk tryghed ved at have en kamphund. Her for nyligt blev 12 hunde aflivet, da de ikke var chippet. Det 

er ejernes ansvar, at hundene bliver chippet. Folk er bange for hunde, men vi kan ikke sætte politihunde ind. De er 

trænet på en bestemt måde, så de kan derfor ikke bruges til at støve kamphunde op. 

 

Hvordan får vi knækket kurven til de unge? – det er en vanskelig opgave og vi gør meget ud af at have kontakt med 

de unge. Indtil de unge bliver 17 år er det forældrenes ansvar, at de kommer i skole og ikke færdes ude om aftenen. 

Det skal vi arbejde mere med. 

 

Politiet her i Gellerup arbejder meget ude af huset. Hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt. Hotline er 

112 og 114 – det er de numre I skal bruge. Jo flere klare billeder politiet får af, hvad der sker, jo lettere bliver vores 

arbejde. Alt registreres i døgnrapporten – politiet har pligt til at registrere alt. En døgnrapport giver et godt indtryk 

af, hvad der sker. 

Det er rigtig at man kan blive indkaldt som vidne. Alle i Danmark har pligt til at vidne. Når man er vidne fortælle man, 

hvad man har set og oplevet. Man er ikke dommer eller udmønter straffen. Det er der andre, som gør. Hvis man er 

nervøs for at være vidne, så tag en ven eller noget familie med. Bliver man efterfølgende truet, så er det meget 

strafbart, og det skal man også melde til politiet.  

 

 

Samvirkets Styregruppe ved Helle Hansen: 

 

Samvirkets styregruppe har siden årsmødet suppleret sig med 2 nye medlemmer, da der ikke var nok opstillede til 

årsmødet. Det drejer sig om Walid Mahmoud og Randa Burara Radwan, så velkommen til dem. 

På arbejdsdagen d. 3. februar besluttede styregruppen temaerne for 3 ud af 4 kvartalsmøder. Den første er som I 

oplever i dag trafik, i maj bliver det Byparken og i september er fokus på foreningerne. Tema for det sidste 

kvartalsmøde er endnu ikke fastlagt. 

På arbejdsdagen blev der desuden nedsat en arbejdsgruppe, som 8. april indkalder til møde mhp at skaffe sig et 

overblik over hvem der laver aktiviteter i parken og hvornår i den nærmeste fremtid. Mødet vil også pege frem mod 

https://voresbrabrand.dk/blog/faelles-indsats-mod-bilraes-og-provokerende-koersel-i-gellerup/
https://voresbrabrand.dk/blog/faelles-indsats-mod-bilraes-og-provokerende-koersel-i-gellerup/
https://voresbrabrand.dk/blog/faelles-indsats-mod-bilraes-og-provokerende-koersel-i-gellerup/
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indholdet i næste kvartalsmøde. Det er Brabrand Boligforening, som står for pasningen af Byparken, men der er 

stadig mange uklarheder. Søndag d. 31.3 hvor der ar national skraldeindsamlingsdag, vil det hovedsagelig foregå i og 

omkring Byparken. Tidspunktet er mellem kl. 11 og 13 og indsamlingen udgår fra E&P Huset. 

Kvartalsmødet d. 28. maj er skubbet, så det først starter kl. 19 og slutter 21.36, hvor vi sammen bryder fasten og 

byder på mad efterfølgende for de, der har tilmeldt sig. 

Samvirkets styregruppe har besluttet stadig at understøtte Grundlovsdag, dimissionsfesten samt 

uddannelsesmessen økonomisk. 

 

Den fysiske Helhedsplan v/ Kim Skelmose: 

 

Der er rigtig mange ting, som bliver færdig i den nærmeste fremtid – dels er det ungdomsboligerne og Brabrand 

Boligforenings nye domicil, som færdiggøres i sommer. På Gudrunsvej er Svanen færdig og næsten klar til 

indflytninger. De små huse er færdigbygget i 2020. 

Renoveringen af blokken med porten er også snart færdig og kan indvies – sker forhåbentligt d. 30 eller 31. august. 

 

Til maj er Byparken færdig og forbundet fra Hasle Bakker til fossen/Silkeborgvej, og Helle har fået gelænder til sin 

trappe.  Byparken driftes de næste 3 år af det firma, som har anlagt parken sammen med BBBO. Parken er lagt an på 

biodiversitet, vild natur med biller og fugle – og det har havørnen fundet ud af, så den flyver tit forbi. 

Der vil snarest blive opsat bænke – Kim fortalte at man er meget åbne overfor forslag til placering af bænkene, så 

kontakt ham endelig. 

 

Verdenspladsen vil få en markering, så man kan starte så småt med aktiviteter indenfor sport og kultur. 

 

Når Byparken er ved at være endelig klar, ser man om der er yderligere midler til f.eks. etablering af en bro og et 

fugletårn ved søen. Der er etableret et fundament til disse, men pt. afventes en endelig opgørelse over 

etableringsudgifterne. 

 

Fra mødedeltagerne var der nogle spørgsmål til Kim: 

• Både fortovene og stierne i Byparken er glatte. Der vil være vinterbekæmpelse, men Kim opfordrede også til 

at man skulle være opmærksom, når man færdes på fortovene og stierne. 

• Er fossen holdbar? Til dette spørgsmål svarede Kim at fossen bliver efterset og repareret 

 

 

Den Boligsociale Helhedsplan v. Jesper Kurdahl Larsen: 

 

Der sker rigtig mange ting i huset, men der er også afsmittende tiltag andre steder, f.eks. Ungejob i Skovgårdsparken. 

Ellers blev det nævnt at der her før sommer igangsættes 2 nye indsatser, nemlig Mindspring og Baba. Baba er for 

fædre, men der er begrænset antal pladser. Nogle af de fædre som nu er engageret med at lege med deres børn om 

lørdagen i Cirkus Tværs, har vist interesse. Indsatsens fokus er på fædre, der engagerer sig og sørger for at børn 

klarer sig bedre – ikke bare egne børn men områdets børn. Baba er en pendant til Bydelsmødrene, og er også 

udsprunget af en Landsorganisation. 
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Maryan flytter i en lejlighed på Janesvej nr. 33 i stuen. 

 

Om onsdagen er der jobcafé for unge mellem 18 og 30 år fra kl. 14 til kl. 16.30, hvor man kan få hjælp til at søge job 

eller afklare uddannelsesmuligheder – der er pt. fokus på SOSU-uddannelsen. Hver tirsdag og torsdag mellem kl. 17 

og kl. 19 kan børn og unge få lektiehjælp. 

 

Så er der rigtig meget fokus på natur, hvor der udover Junior Ranger også her henimod sommer vil starte en 

naturklub for børn og unge op i regi af Red Barnet. 

 

Ja der er flere folk, der vil lære mere om bierne og blomsterne – altså områdets fælles have – Byparken - så mød 

bare op i E&P Huset d. 8. april kl. 16.30. Mødet er åben for alle. 

 

 

Kvartalets gode historie – Café Europa: 

 
 

Anna Carøe startede kvartalets gode historie med at fortælle om, hvordan jobteamet tager fat i lokale virksomheder 

for at få dem til at ansætte lokale beboere. Hver torsdag er der Jobcafé i Det Boligsociale Hus/Yggdrasil, hvor der i 

gennemsnit kommer mellem 18 og 30 personer. Anna gav herefter ordet til Solveig Isadora Meier-Nielsen, der er 

ansat af Café Europa til at hjælpe nye medarbejdere i gang som eksempelvis opvaskere eller køkkenmedhjælp. Café 

Europa er ny i Aarhus men har eksisteret i København siden 1989 – og driver ved siden af en fysisk café også 15 

kantiner rundt om i Kbh. 

 

Netop med afsæt i et socialt ansvar for lokalområdet vandt man udbuddet om at drive café i Blixens. Udover at være 

kantine for ansatte er caféen også åben for lokalområdet – for alle aarhusianere – jo mere man bruger caféen, jo 

mere vil den blive holdt åbent. Udover caféen er der også åbnet et kafferisteri. 

 

Indtil videre har cafeens ansættelsespolitik gjort en forskel for 10 mennesker, som har været igennem 

jobuddannelsen, heraf har 8 fået ordinære job, det kan være i flexjob eller med skiftende timeantal. Den yngste er 

18 år og den ældste 56 år. Caféen har mulighed for at bespise 150 til 200 personer. 

 

Anna sluttede af med at orientere om, at ønsker man arbejde er man meget velkomne til at tale med Jobteamet. 

Tirsdag d. 7. maj afholdes der Jobevent i Yggdrasil/Det Boligsociale Hus for borgere over 30 år. Her er der mulighed 
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for at komme til jobsamtaler med forskellige virksomheder. Desuden er der hver torsdag kl. 14 Jobcafé også for alle 

over 30 år. 

 

Læs mere her: https://voresbrabrand.dk/blog/tag/cafe-europa/ 

 

 

Samvirkets OBS: 

1. Almen modstand ved Elsebeth Frederiksen 

Er en uafhængig gruppe som yder modstand mod nedrivninger af almene boliger. Bevægelsen er ikke 

boligforeningerne. Der er i Gellerup vandringer fra Bazaren og gennem området hver torsdag kl. 16.30 

2. Oprydningsdag 31.3 kl. 11 til kl. 13 ved Helle Hansen 

Kom og mød Otto og hjælp ham med at samle skodder. Der er selvfølgelig en skodpræmie til vinderne. 

3. Art Factory – 6.4  ved Aske Jensen 

Forårsfesten eller GAF festen har til hensigt at samle alle kulturelle tilbud i området, så de kan vise deres 

arbejde frem. Der er gratis adgang og man kan købe mad – følg med på Facebook. 

 

 
 

Markedsdagen er flyttet til enten d. 30. eller 31. august. 

  

4. Stafet for Livet ved Erik Graversen 

Kobles i år på markedsdagen – bliver ikke et løb over 24 timer, men foregår i det tidsrum, der er 

markedsdag. Man kan gå eller løbe eller svømme enten Gellerupmilen på 1.6 km. Eller en sømil på 7.30.  

5. Grundlovsdag ved Chadi Kayed/Helle Hansen? 

Arbejdsgruppen sender invitationer rundt. Som det ser ud nu bliver det til brunch og Preben Astrup har sagt 

ja til at holde tale. 

6. Gellerup stemmer – 1.+ 11.4 

Bydelsmødrene og QHuset afholder 2 arrangementer i forbindelse med det kommende Folketingsvalg. 1.4 

bliver det Byrådspolitikere, som kommer og fortæller om deres mærkesager før valget til byrådet og hvad de 

er nu 1½ efter. 11. april kommer 5 opstillede folketingspolitikere og debatter job og uddannelse. 

7. Udeliv ved Sussie Østerby 

Folkesundhedsenheden Vest har nye naturtilbud til beboerne i Gellerup. Der er nu ansat 2 nye medarbejdere 

til at skabe flere naturglæder for børn og voksne, så hvis I har ideer og forslag til gode naturoplevelser, så er I 

velkomne til at komme over til os i Globus og give os besked. 

 

https://voresbrabrand.dk/blog/tag/cafe-europa/
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I forbindelse med Samvirkets OBS blev der spurgt ind til hvordan beboere fra Søvangen og Skovgårdsparken kunne få 

information om alle aktiviteter. Der blev opfordret til at læse på gellerup.nu både på webside www.gellerup.nu og på 

Facebook, samt Vores Brabrand: www.voresbrabrand.dk  også her er der en facebookgruppe. 

 

Åben mikrofon: 

 

Her var der flere informationer: 

• Danmark spiser sammen – det er der også mulighed for at deltage i Gellerup. Her er Gellerup Bibliotek, 

Gellerup Kirke og Livsværkstederne gået sammen om et arrangement 24. april mellem kl. 17.30 og kl. 20 

med spisning i Livsværkstederne 

• Gellerup Museum har 9 års fødselsdag – Det fejres d. 31. marts kl. 15 på museet Gudrunsvej 16. 6. sal 

• Husk der er gåtur i Hasle Bakker hver tirsdag kl. 13. Mødested er Det boligsociale hus 

• Vi skal holde på Gellerup historie, derfor kan du skrive under på bevarelse af gavlmaleriet af Thomas Krus på 

Gudrunsvej 

• Hver onsdag er der byvandring kl. 11 til kl. 13 med udgangspunkt fra E&P Huset, her er der efterfølgende 

mulighed for at købe en kop kaffe med en croissant til. 17. april og 2 gange i maj kan man desuden også gå 

en tur rundt i området sammen med Chadi Kayed og den gamle ”politimester” Jens Espensen 

 

Husk altid at tjekke kalenderen på www.gellerup.nu samt Vores Brabrand: https://voresbrabrand.dk/events/  

 

 

Referent: Lone Hedelund 
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