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Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gelle-

rupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle 
foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de 
lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesfor-

valtningen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gelle-
rup og på Toveshøj. 

 
 
 
 

 

 

 

Referat fra Samvirkets Kvartalsmøde 29. november 2016 i Foreningernes Hus kl. 16.30 - 19 

 

 
I løbet af mødet løb deltager antallet op på de ca. 55, men vi startede 42, og som sædvanlig startede 
mødet med en præsentationsrunde. 

Tryghedsbarometer V/Klaus Hvegholm Møller: 

 

Klaus næsten gentog sig selv ved at sige, at der er relativ rolig, dog har der på det seneste været be-
kymring omkring en gruppe unge mennesker som skaber utryghed i City Vest omkring lukketid. 
 
Hvis man ser på statistikker siden 1. januar i år og til dato, så er der anmeldt 17 indbrud. Et af lokal-
målene var at beslaglægge 50 køretøjer, men til dato er der beslaglagt 112 gennem de 18 færdsels-
kontroller, der har været, og der er noteret 479 foreteelser hvoraf flere har mistet kørekortet. 
Det handler om at holde et vedvarende tryg i forhold til trafikforeteelserne og selvom Gudrunsvej er 
ændret køres der stadig for stærkt. 

Dagens program: 

• Velkommen, herunder præsentationsrunde 

• Tryghedsbarometer V/ Klaus  Hvegholm Møller 

• Kontanthjælp/ hvad kan jeg hjælpe med (eller hvordan kan jeg handle), hvis min nabo kan ikke 
betale husleje? 

• Gruppetænkning med output/spørgsmålene 

• Spørgsmål og drøftelser for alle 

• Pause 

• Nyt fra den fysiske helhedsplan/ Per Frølund 

• Nyt fra den boligsociale helhedsplan/ Henning Winther 

• Introduktion til Væksthuset V/Lene Syberg Enevoldsen og Civilsamfundet beredskab V/ Allan 
Lund 

• Samvirkets OBS/ Årsmøde, nominering af områdets ildsjæl til Samvirkets pris 

• Kommende aktiviteter /Hvad har du på hjertet 

• Tak for alle kl.19 og der er fællesspisning for tilmeldte 
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Og det er forbudt at bruge håndholdt telefon, hvilket mange åbenbart ikke er klar over. 
 
Der kom flere forslag fra mødedeltagerne, bl.a.: 
 

• Opsætning af kameraer ved lysreguleringerne 
• At afstemme lysreguleringerne i forbindelse med sidevejene, hvorfra der ikke kommer så me-

gen trafik – denne opfordring anbefalede Jens at videregive til Aarhus Kommune 
 
I de nye mål for 2017 findes et tryghedsindeks, og her er det vigtigt at få input fra beboerne i områ-
det. Derfor gælder det også om at synliggøre den positive statistik. 
 
I 17 vil der også blive ansat yderlige 2 betjente på stationen, men da man samtidig medvirker til at 
bevogte grænsen til Tyskland, går det sådan lige op. Men dejligt med flere hænder. 
 
Fra beboernes side lød der tak til politiet for deres indsats. Hertil kvitterede Klaus med ikke bare at 
opfordre til at komme ned på stationen, hvis man oplever noget der er utrygsskabende, men også med 
at takke gensidigt og sige: ”I er med til at gøre hinanden gode” 
 
 
 

Kontanthjælp v/ Marianne Skovbakke, Kirsten Pierobon og Joan Kunze 

 

600 beboer i Gellerup/Toveshøj rammes af kontanthjælpsloftet, og der er pt ikke udsigt til nogen æn-
dring i forhold til lovgivningen. 
 
Pt er der ingen udsættelser, men boligforeningen afventer, hvad der sker i januar/februar 2017. Bebo-
erne i Gellerup/Toveshøj kan søge oplysninger og råd hos både beboerrådgiverne og i Livsværksteder-
ne. 
 
Det sværeste, at administrere ved den nye lov, er kravet om 255 timers arbejde sammen med integra-
tionsydelsen, og det største problem for folk er betaling af deres husleje.  
Sagsbehandlerne har modtaget et 6 siders notat med hvordan de skal administrere loven 
 
Hvad kan kommunen gøre, for at forhindre folk i at blive sat på gaden, og hvor skal jeg gå hen, hvis 
der er fare for at jeg bliver sat ud af min lejlighed, fordi jeg er i restance. Allerførst udsender boligfor-
eningen en rykker, hvis man ikke betaler sin husleje.  
Sker det, og man er i restance, er det vigtigt at tage fat i sin ydelsessagsbehandler. Det er vejen ind til 
Aarhus Kommune. 
 
Nogle undlader at betale huslejen, men bruger pengene til indskud på en ny lejlighed. Ydelsescenteret 
kan være behjælpelig i første omgang med at betale huslejerestancen, så folk kan blive boende til der 
er en afklaring. 
 
Men det er problematisk fordi der er forskellige lovhjemmel. Har man en dyr lejlighed, får man besked 
på at finde noget billigere eller evt. en mindre til en billigere pris. Her kan kommunen så i en periode 
gå ind og betale den nuværende husleje i 3-5 måneder, til man har fundet noget nyt, og også være 
behjælpelig med nyt indskud og flyttehjælp. 
Ligeledes er det vigtigt, at man er opsøgende for evt. at finde arbejde. 
 
Ydelscenteret og Familecenteret samarbejder, når folk kommer i klemme. Det drejer sig både om tele-
fonisk og opsøgende kontakt. Socialforvaltningen kontakter borgeren telefonisk, såfremt vedkommen-
de ikke reagerer på breve. Men det kan være svært at komme i kontakt med borger, hvis de ikke tidli-
gere har været i forbindelse med socialforvaltningen.  
 
Aarhus kommune opfordrer til at man udover at finde en billigere bolig evt. kan leje et værelse ud. 
Hertil var der kommentar fra boligforeningens side, at det skulle man være meget påpasselig med, da 
man let kan komme til at overtræde lejeloven. 
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Ligeledes kan man også i en sådan forbindelse miste sin boligstøtte – det kommer dels an på en vurde-
ring, dels af størrelsen af lejligheden. Lige pt. kan man ikke få nye lejligheder i BBBO hvis man er på 
kontanthjælp. 
 
En anden mulighed kunne være at dele en bolig. Se næste side om Den Sociale Boligtildeling: 
 
 

AFDELING

Magistratsafdeling
Aarhus Kommune

Den Sociale Boligtildeling

Ansøgerkreds

- Akut boligløs og har et boligsocialt problem

- Målgruppe er familier med børn og enlige med børn samt enlige med 

sociale/helbredsproblemer. 

- Det er således en social tildeling, der sker med afsæt i socialfaglig 

vurdering. 

 
 

 

AFDELING

Magistratsafdeling

Aarhus Kommune

Den Sociale Boligtildeling

Forskellen på boligorganisationerne 

og Den Sociale Boligtildeling

- Venteliste hos boligorganisationerne. 

- Emneliste hos Den Sociale Boligtildeling. 
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AFDELING

Magistratsafdeling

Aarhus Kommune

Den Sociale Boligtildeling

Forskellen på boligorganisationerne 

og Den Sociale Boligtildeling

- Venteliste hos boligorganisationerne. 

- Emneliste hos Den Sociale Boligtildeling. 

 
 

Kommunen kan ikke tage kontakt til boligforeningen/Det Boligsociale, så derfor skal det omvendte ske: 
boligforeningen skal kontakte Ydelsecenteret: ydelsescenter@aarhus.dk  
 
Man oplever fra kommunes side, at den øvrige familie ofte træder til, og at der ligeledes er nogle fami-
lier, som har en kontaktperson, så er det disse som kontaktes. 
 
Hvis man har gæld, kan man blive tilsagt til at møde op i fogedretten. Fogedretten er der, hvor en kre-
ditor kan tage retslige skridt for at få dig til at betale eller på anden vis få sine penge. Betaler du ikke 
til en kreditor, vil denne først forsøge at lave en aftale med dig. Hvis det ikke lykkedes, vil de sende 
dig i fogedretten. 
 
Inden man kommer så vidt er det godt at tage fat i sin sagsbehandler eller ydelsescenteret for at få 
råd og vejledning også økonomisk, så man så at sige undgår ”Luksusfælden”. Man kan også henvende 
sig i Livsværkstederne, hvor der er mulighed for gældsrådgivning eller kontakt Den Sociale Retshjælp, 
Augustenborggade 2, 8000 Aarhus C. Tlf.:70 22 93 30 
 
I særlige tilfælde kan det komme dertil, at Familiecenteret skal medvirke ved udsættelser især hvis der 
er børn, og disse evt. skal tvangsfjernes for en periode. 
 

Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet her: http://www.aarhus.dk/da/borger/beskaeftigelse-
og-uddannelse/uden-arbejde/kontanthjaelp-og-uddannelseshjaelp/kontanthjaelpsloftet.aspx 
Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser kan du sende dem til Kirsten på mail: kip@aarhus.dk   
 
Det er vigtigt at huske på, at kontanthjælpsloftet/integrationsydelser er ren og skær jura. Det er en 
lovgivning. Det er IKKE sagsbehandlerne, der bestemmer. Det er derfor vigtigt at samarbejde om de 
/familier, der kommer i klemme. 
 

 

Nyt fra den fysiske helhedsplan v/Per Frølund: 

 

For at skabe en by, skal der være byliv. Arbejdet med at skabe det pågår pt. F.eks. omkring E&P Huset 
samt etableringen af Opgangen (Gudrunsvej 78) med iværksætteraktiviteter. Eutopia som i uge 30 
lægger hus til en fuldmåneevent i anledning af Kulturhovedstadsåret. Så er der Gellerup C med Sigrids 
Stue og 13. januar åbner Hostel Gellerup. 
Byliv er også veje. Nu er arbejdet med Lenesvej påbegyndt og den sydlige del af Gudrunsvej. Cirka 
halvdelen af kollegiet er nu tomt og nedrivningen er påbegyndt, så der bliver plads til nyt byggeri. 
Også arbejdet med den kommunale bygning, som ligger ved Edwin Rahrsvej skrider godt frem. Men 
der går lige 2 år mere inden man kan flytte ind. Nye ”beboer” udover kommunale ansatte bliver også 
politiet. 
Som det ser ud nu tyder alt på at bygningerne på Gudrunsvje 78 til 82 efter al sandsynlighed rives 
ned, da bygningernes stand er alt for dårlige, men man håber at kunne bevare Eutopia Stage. 
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Byparken har været i udbud og der er komet priser. Byrådet er i øjeblikket i færd med 3. behandlingen 
af Lokalplanen for området. Igangsættelse af Byparken er desværre trukket ud grundet økonomi. I 
2017 tages der fat på Toveshøj. 
Der er planer for bygning af et hotel ved Ringvejen.  
Endelig kunne Per orientere om, at der har været 20 afsted på en meget inspirerende studietur til Eng-
land fra afdelingsbestyrelserne, BBBO og Gellerup sekretariatet for at se på renoveringer at udfordren-
de boligområder svarende til Gellerup og Toveshøj. 
 

 

Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan v/Henning Winther: 

 

Så er prækvalifikationen godkendt af de respektive instanser i Aarhus og er nu sendt til Landsbygge-
fonden. Når vi er blevet prækvalificeret, hvilket forhåbentlig sker i januar 2017, går processen med 
den kommende helhedsplan i gang. Vi skal etablere styregruppe, lave inddragelsesproces for de otte 
forslag i ansøgningen og kvalificere forslagene i konkrete samarbejdsaftaler med beboere, kommune, 
virksomheder m. fl. Vi forventer at have den endelige helhedsplan klar i juni 2017. 
 
Der har været en del pressebevågenhed i de seneste uger da tidligere medlem af vores advisory board 
Henrik Christoffersen har været ude med en kritik af arbejdet i udsatte boligområder. De konkrete ek-
sempler, han nævner som præmis for kritikken, er misforståede. Han henviser til et forløb om buskør-
sel, som er et tænkt eksempel på, hvordan man kunne dokumentere kapacitetsopbygning og pædago-
gisk udvikling i en kommunal klubaktivitet. Det er et forløb, der dels ikke eksisterer, og dels ikke er en 
boligsocial aktivitet. Han henviser endvidere til, at Blokambassadørerne er et projekt, som er lavet til 
at modgå kontanthjælpslovgivningen. Det er heller ikke tilfældet. Projektet handler om øget naboskab 
og ansætter tilfældigvis – blandt mange andre – kontanthjælpsmodtagere. Vi ville gerne have drøftet 
Henriks kritik med ham selv i advisory boardet, hvor misforståelserne kunne opklares i løbet af et par 
minutter, men han har desværre valgt at træde ud af samarbejdet uden at delagtiggøre os i de pro-
blemer, han oplevede. 
 
Vi har etableret et mentorkorps for kontanthjælpsmodtager. 
 

 

Introduktion til Væksthuset v/ Lene Syberg Enevoldsen 

 

Væksthuset åbnede 1. august i år og der er nu 200 børn. De sidste 2 institutioner flytter ind 1. decem-
ber og slås i den indflytning sammen. Det drejer sig om Børnehuset Hejredalsparken og Kloden. 
Væksthuset består af 4 huse med hver deres indgange og 1 stort fælleshus som rummer et sundheds-
center/Sundhedshuset. 
Lige nu er det kun Unimukken som har en blandet børnegruppe, resten består udelukkende af tospro-
gede børn. 
Børnetallet i lokalområdet er faldende. 
Det er uvist hvad der skal ske med bygningen som husede Kloden. Den skal evt. bruges til genhusning 
af andre institutioner i Aarhus eller evt. til foreningsaktiviteter. Hejredalsparken er sat til salg. 
I Toveshøj bevares Junglen som selvstændig bygning og institutionen fortsætter der. 
 
Lige taler medarbejderne om, hvordan bygningerne kan bruges udenfor institutionernes åbningstid. 
Men det er allerede nu muligt at bruge udearealerne indenfor hegnet, man kan bare lukke dørene op i 
hegnet og gå ind.  
 
 

Samvirkets OBS: 
 

• Årsmødet finder sted tirsdag d. 31. januar kl. 17 – 20 i Foreningernes Hus 
• Nominering af årets ildsjæl. Opfordring: 

 
Vær med til at foreslå en kandidat til prisen. 

  

Kender du en person, som har gjort en særlig indsats i Gellerupparken eller Toveshøj, så kontakt os og fortæl, hvorfor du synes, at 
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denne person fortjener prisen senest den 9. januar 2017. http://www.samvirket.dk/samvirkets-pris.  

 

Kontakt en af Samvirkets sekretærer og fortæl, hvorfor din kandidat har fortjent denne ærefulde pris. 

Eller udfyld nedenfor og send til Samvirkets sekretariat e-mail: lhh@aarhus.dk  

Eller kom forbi og aflever den i det Boligsociale sekretariatet på Gudrunsvej 10A 

 

• Opstilling af kandidater til Samvirkets Styregruppe: Vil du opstille til styregruppen kan det ske på 
årsmødet eller du kan melde dit kandidatur til en af sekretærerne inden sammen med en begrun-
delse eller få en, du kender til at melde dit kandidatur på årsmødet. 
 
 

Civilsamfundets beredskab v/ Allan Lund 

 

Allan startede med at sige, at det civile Beredskab handler om at lokale beboere tager ansvar for et lokal-
området, passer på det og holder øje med hinanden. Allan har fået til opgave af Aarhus Kommune og tage 
fat på at få endnu flere beboere og lokale foreninger til at engagere sig i det civile Beredskab, som også 
består af lokalpolitiet og de opsøgende medarbejdere fra Aarhus Kommune. 
Allan er derfor i gang med at opsøge og tale med de forskellige foreninger. Er dog ikke kommet så langt 
endnu, da han oprindelig havde fået oplyst, at antallet lå på omkring 30-40 stk. men er siden blevet klogere 
og mere oplyst, så tallet snarere ligger omkring 130. Det tager derfor tid at komme rundt og få talt med 
flere end de 25-30 han allerede har nået. 
 
Hvordan griber han så opgaven an. D. 29. oktober blev workshop pen ”Styrkelse af De Stærke Fællesska-
ber” afholdt. Heri deltog foruden repræsentanter fra lokalområdet også politi og medarbejdere fra Aarhus 
Kommune. Der arbejdes videre med elementer fra denne dag i en nedsat baggrundsgruppe. Derudover 
afholdes der forskellige kurser, f.eks. 1.12 hvor 20 kvinder fra lokalområdet kan blive klogere på konflikt-
håndtering. 
Men også andre kurser kan komme på tale: myndighedskontakt, kulturforståelse etc. 
 
Allan oplever i sin kontakt med både beboer og foreningslivet, at man er pavestolt af sit område, og det er 
dejligt at mærke. 
Fra Allan lød en opfordring til at sprede budskabet om Beredskabet og at arbejde videre med at finde hin-
anden i et tillidsfyldt samarbejde. 

 
 

Kommende aktiviteter: 

• Verner orienterede om julefrokost i Livsværkstederne 8.12 kl. 12 for 30 kr. – betalingen går ubeskå-
ret til Læger uden grænser – I 2017 nærmere d. 17.6 finder eventen Rethink normalitet sted. Flere 
oplysninger kommer i foråret. 

• Helle fortalte om Grundlovsdag næste år, som falder sammen med 2. Pinsedag. Grundlovsdagen 
afholdes sammen med Brabrand Fællesråd og der er gang i planlægningen under overskriften 
”Sammen om Brabrand”. Næste møde finder sted 10. januar 2017 kl. 16.30 i Brabrand Sognegård.  

• Derudover er du kvinde og vil du gerne være med til at cykle rundt om Brabrand Sø, så har du mu-
ligheden mandag d. 12. december. Turen starter ved benzintanken ved City Vest kl. 14.  

• Rui orienterede om at 1. februar 2017 åbner Mediehus Gellerup på Gudrunsvej 78. Mediehus Gelle-
rup er et samarbejde mellem IndvandrerTV, Skræppebladet, Filmprojekt Gellerup og gellerup.nu. 
Der vil i foråret igen blive arrangeret videoworkshop for unge med Lars ved roret, og det vil igen 
være med mobiltelefonen som redskab. 

• Abdinasir opfordrede til at samvirkets web blev gentænkt og at der blev ryddet. Til beroligelse for 
ham kunne Samvirkets sekretærer fortælle at den proces er sat i gang. Abdinasir opfordrede ligele-
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des til at Aktivitetsmidlerne i endnu højere grad ville yde økonomisk støtte til lokale foreninger. 
Samvirkets Styregruppe skal på næste styregruppemøde 13.12 tage stilling til de ansøgninger fra lo-
kale foreninger, som er kommet om støtte. Aktivitetsmidlerne fordeles efter et vedtaget pointsy-
stem.  


