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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 - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj  
Tirsdag den 26. november 2013 i Foreningernes Hus 

 

Elsebeth Frederiksen fra styregruppen bød velkommen og lod mikrofonen gå rundt til en 

navnerunde. 

 

Deltagere:  

Helle afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, Hanaan Somaliske BBF og bydelsmor, Solveig og 

Finn afd.5, Ilham afd. 5 og Familienetværk, Malene beboer, Niels præst, Susanne Grønærten, 

Louise Hotspot, Anne Tværkulturel Formidling i Hotspot, Tine, Torben Fællesråd, Jens betjent, 

Lone bibliotek, Tue Organisationen Syng, Emma og Ann Sofie journaliststuderende, Henning 

boligsocial leder, Pia boligsocial, Wissal Nicheforeningen, Henriette Sport og Fritid, Ahmad Al 

Nour Ungdomsforening, Maria Aarhus Global Media, Maysaa aktiv i forening, Birger 

Gellerup.nu, Abdulahi afd. 5, Karsten praktikant hos Birger, Pia K Fysisk Helhedsplan, Fatina, 

Ahmed, Nour, Nurhan Fritidspatruljen, Saoussanne Arabisk Dansk Kulturhus, Anett 

afdelingsbestyrelsen i Toveshøj, Safa Den Aktive Kvindeforening, Anders Børn og Unge, 

Ambara og Asha Somalisk Kvindeforening, Abdulmalik Somalisk Kultur og Medieforening, Per 

Fysisk Helhedsplan, Elsebeth beboer og medlem af styregruppen, Ulla netværkskoordinator i 

Samvirket. 

 

 Ny bemanding i sekretariatet – Tak til Helle og goddag til Pia 

Pia Katballe sagde tak for Helles indsats som samvirkesekretær gennem seks år og 

præsenterede sig som ny kommunal netværkskoordinator i Samvirket. Der klappedes 

af begge. 

 

 Samvirkets Tryghedsbarometer – status og dialog med lokalpolitiet 

Jens: Vi har sat en gruppe betjente på en indbrudsbølge omkring Bentesvej, Edwin 

Rahrsvej og Janesvej. Hjælp os med, hvem der gør det. I sidste uge blev der taget tre 

teenagere. Det var på baggrund af en beboer, der så dem. De 13-15-årige sælger ikke 

selv, og det er muligt, at de ikke gør det frivilligt. Har man drengebørn i 

teenagealderen, vil det være godt at spørge ind til, hvad de oplever. Gå hjem og snak 

med de forældre, der har drengebørn og spørg, om de bliver truet. Der er en betjent 

på alle skolerne, så drengene kan få tingene sagt, uden at andre får det at vide. De 

sidste kravlede op til tredje sal for at stjæle, det er også farligt.  

I Gellerupparken er udfordringen containerbrande. Der har været rigtig mange 

småbrande siden i sommer. 

Akkari kom på besøg i Globus1, Vi prøvede slet ikke at forhindre mødet, men kunne 

stille betingelsen, at Globus1 skulle selv sørge for ro indeni lokalet. For dem, der vil 

ballade, skulle ikke se betjentene som rød klud under selve mødet. 14 foreninger var 

på gaden og støttede politiet. Politidirektøren har inviteret disse 14 foreninger til kaffe 

for at vise, at man sætter pris på det gode samarbejde. Nu venter vi på, at Yahya 

Hassan vil have et møde her, som han har i Vollsmose i dag.  

Maria har mødt en bekymret handlende i Bazaren, hvornår kommer politiet tættere på 

Bazaren? Jens: Bazaren er det center der er mest politiovervåget, men de har ikke 

selv vagter. De handlende skal betale mere i husleje, hvis de vil have vagter. Jens 

ønsker ikke en station i Bazaren, men håber, at blive flyttet op i den bygning, hvor der 

skal være 1000 nye kommunale arbejdspladser. Der kan man indrette en rigtig 

politistation med plads til køretøjer og være midt i området tæt på alt. 

Helle: Hvordan går det med 360 graders-indsatsen? Jens: Det er jo et koncept, hvor vi 

inddrager hele familien og alle myndigheder knyttet til dem. Nogle ændrer adfærd, 

andre sidder i fængsel.  
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Maysaa: Jeg synes ikke, at jeg ser banditter i Bazaren. Jens er enig, men en lille hård 

kerne der holder hof i Bazaren, og det skal stoppes.  

Jens har oplevet en udvikling i politiarbejdet i Gellerup: De ting, der italesættes i dag, 

oplevedes tidligere som peanuts.  

Anett, formand i afdelingsbestyrelsen i Toveshøj, fortalte om beboernes 

hærværkstiltag: Vi er en mindre afdeling, så vi mærker det mere, når der sker noget. 

Beboerne er ikke utrygge, men trætte af hærværk i kælderrum. De vil gerne have 

videoovervågning, men ikke plastres til. Det handler også om penge, og 

reparationerne er meget dyre. Beboerne valgte den store pakke, hvor der sættes 

kameraer ved postkasserne, ved indgangsdøre til havesiden og på containergårdene. 

Det sker til foråret. Så kan vi sende regningen til hærværksdrengene. Det bliver 

politiet, der skal gennemse videoerne. Vi vil gerne give vores erfaringer videre til 

andre afdelinger. 

 

 Resultat af Gellerup Stemmer  

Filmprojekt Gellerup viste en filmkavalkade fra valget. 

Helle Hansen præsenterede en tipskupon med mulighed for at tippe en 13’er om 

valgresultatet og kommenterede på valgkampagnen: Resultatet af kampagne Gellerup 

Stemmer blev en øgning af stemme procenten fra 42,9 % til 47,9 %. Vi trak ikke fulde 

huse, men havde nogle engagerede valgmøder. Bydelsmødrene gjorde en stor indsats 

for at ringe på og få folk til at stemme. Mange ved ikke, hvad det betyder at skulle 

stemme, så der er stadig meget at arbejde med.  

 

 Årsmødet og Samvirkets Pris 

Pia informerede om Samvirkets Pris, som gives til en, der har gjort en særlig indsats 

for at gøre Gellerupparken/Toveshøj til et bedre sted at bo, leve og arbejde i. Der 

kommer bokse op i Laden, Foreningernes Hus, på biblioteket og hos Samvirkets 

netværkskoordinatorer, Ulla og Pia. Alle blev bedt om at bruge 10 minutter på at 

komme med kandidater til Samvirkets Pris. 

 

 Præsentation af aktuelle aktiviteter 

- Tue (fra organisationen Syng) organiserer ungdomskor til foråret for at få flere 

unge i Aarhus til at synge sammen. Der bliver koncert i Globus1 i maj og nogle 

øvedage inden. Man skal være 13-30 år for at deltage. Kontakt anders@syng.dk. 

- Ansøgningsfrist til Gellerup Kulturmidler 6. december til lille pulje op til 10.000. 

Find ansøgningsskema på www.Gellerup.nu eller kontakt Pia Katballe. 

- Anett: Julearrangement Gellerup Museum 15. dec. kl. 14-16 

- Helle: Halvtidsstilling ledig som museumsinspektør, se stillingsopslag på 

www.bbbo.dk/Job_hos_BB.aspx?ID=1592  

- To journaliststuderende: Vi ved, at I møder mange irriterende journalister her. Vi 

synes det er problematisk, at man taler meget om nogle mennesker uden at tale 

med dem, og vi vil gerne have, at den anden side kommer til orde end kun Yahya 

Hassans udtalelser. Vi har en måned og vil høre, om I har nogle interessante 

refleksioner og svar på den debat, der florerer i medierne. 

- Den 24. december kl. 16 transmitteres i tv julegudstjenesten fra Gellerup Kirke. 

Niels håber, at vi bliver mange, der ser meget forskellige ud. Spred budskabet. 

Man kan desuden komme og fejre juleaften i kirken. 

- Maysaa oplevede efterårets Jalla-festival og opfordrer alle til at deltage næste gang 

i foråret. 

 

 Netværkspause 

 

 Den fysiske helhedsplan v. Per Frølund 

Per fortæller om kunststof-fodboldbanen, som man ønsker. Den vil kunne trække folk 

ind udefra, da den kan bruges døgnet rundt hele året. Håber byrådet siger ja.  

Lokalplanen for vejene går i byrådet inden jul og skulle være endelig vedtaget i starten 

af nytåret. Og så kan de nye veje anlægges. 

Det er besluttet, at de tre bygninger med kommunale funktioner, bl.a. biblioteket, skal 

rives ned.  

mailto:anders@syng.dk
http://www.gellerup.nu/
http://www.bbbo.dk/Job_hos_BB.aspx?ID=1592
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Susanne spørger om bjerget på Nordgårdskolen. Tanken er, at bjerget skal bruges til 

fundering til byggeriet til næste år. Det er ikke farligt. De er blevet så sent færdige, at 

man ikke kan nå at så græs førend til foråret.  

Torben: Der var et stort grønt området ud til ringvejen: Per: Formålet er at sende et 

signal om et stort attraktivt erhvervsområde for at vise investorer, at det kan bruges 

til noget.  

Maysaa: Hvorfor skal de tre bygninger rykkes ned, er det for bygaden? Nej, de er for 

gamle og i meget dårlig stand. Anne: Hvad er fidusen i midlertidige flytninger? Per: 

Årsagen er en meget stor udgift på vedligehold og tomme bygninger. Kender ikke 

kabalen over, hvor de skal flyttes hen, eller om det bliver nødvendigt. 

Helle: Er man nødt til at rykke det hele ned? Per: Pia og jeg kæmper nu for, at vi får 

de bedste løsninger for Cirkus Tværs osv. 

Lone: Vil man ikke bygge beboerhuset med biblioteket inden nedrivningen? Per: Det er 

afgørende, at der ligger et beboerhus klar, inden man lukker biblioteket. Lone: Vi vil 

miste mange borgere, hvis vi flytter til Føtex og skal flytte til beboerhuset igen. Har 

selv prøvet det i Hasle. 

 

 Klip fra kortfilmen Exit Neverland fra Gellerup 

Kortfilmen Exit Neverland er lavet af Chadi Abdul-Karim og optaget i Gellerup i oktober 

i år. Pia Katballe beskriver filmen som meget tankevækkende. Filmen varer blot 23 

min. og vises på A-toget (gamle Gellerupscene) tirsdag 3. dec. kl. 19. Senere vil den 

blive vist i Laden også. Følg med på Gellerup.nu’s kalender for datoen i Laden. 

 

 Den sociale helhedsplan v. Henning Winther 

Nu er den boligsociale helhedsplan godkendt i Aarhus Kommune og behandles i LBF. Vi 

forventer en administrativ godkendelse i starten af december og senere en endelig 

godkendelse i januar. Vi kan begynde at slå stillinger op, når vi har den administrative 

godkendelse: 

- Projektleder Blokambassadører/tryghedsvandringer 

- Kommunikationsmedarbejder 

- Get2Ed klubuddannelsesvejleder 

- Beboerredaktionsmedarbejder 

- Samvirket/velkomst/foreningsunderstøttelse-projektmedarbejder (stillingen bliver 

yderligere defineret) 

- Virksomhedsskolevejleder 

- Verdenshaverne projektmedarbejder 

Stillinger kan ses indenfor et par uger på bbbo.dk og jobindex.dk. Ansøgningsfrist d. 6. 

januar. Læs mere på bbbo.dk under boligsocial indsats. 

 

 Evt. 

Helle: To vindere der har tre rigtige på tipskuponen om valgresultatet. Fatina og Abdulahi. 

 

Elsebeth sluttede mødet med at ønske på gensyn til årsmødet d. 28. januar. 

 

 

 

 

Referat – Ulla Bording Jørgensen 

http://www.bbbo.dk/
http://www.jobindex.dk/
http://www.bbbo.dk/

