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Referat fra Samvirkets kvartalsmøde den 29. september 2015 kl. 16.30 – 20 i 
Foreningernes Hus 
 
Velkomst 
Anders bød velkommen og præsenterede i første omgang den kunstneriske leder for kulturhovstand 2017- 
Brigitte Christensen. Der præsenterede sig selv og sin baggrund for ansættelsen i borgmesterens afdeling.  
 
Steff fra film projekt Gellerup– filmes eller ej. Filmer når der laves oplæg og under kaffen. Tager ikke del af 

diskussionen. 
 
Henning – Den boligsociale helhedsplan 2018 – 2021.  
Henning præsenterede processen for den nye Boligsociale Helhedsplan. /hvem er involveret i at udarbejde 
den, og hvordan er processen og har inviteret til den stormøde den 28. november kl. 10 – 17 i Globus1 – 
og alle er velkomne. Man skal komme, hvis man har ideer til Helhedsplanen. 
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Aktøratlas – Henning fortalt hvad har vi gjort tidligere, og hvad vil vi gerne gøre nu. ”Værktøj til en bydel”. 
Derefter blev deltagerne delt op i grupper til en workshop med svar på de to spørgsmål. 

1. Er der behov for en oversigt over aktiviteter og aktører i området? 
2. Hvordan kan Samvirket bidrage til at støtte dette behov? 

 
7 grupper af max fem personer og input kom på de gule sedler som følgende: 

 
1. Er der behov for en oversigt? 

  
 Aktøratlasset vil være gavnligt og er en go’ idé. Hva’ skulle vi gøre uden? 

 Afprøv løsninger. Man kan finde hinanden til aftaler. 

 Ideen er god, når man er ny i området. Godt med overblik. 

 Adgang til den mange steder fra – infoskærme, lysavis, opslagstavle på biblioteket. 

 God ide. Hvad skulle man ellers gøre, hvis der ikke er overblik et enkelt sted. 

 Kontaktoplysningsarkiv 

 Spejle sig i, hvad andre laver. 

 Det skal være lige så nemt som mobilpay. 

 Der skal skrives korte meddelelser. 

 Ja, for der er mange forskellige behov; målgrupper/ faste arrangementer/ events. 

 Det skal være en inspiration. 

 Der skal være flere indgange og åbninger/ måder at søge på. 
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 Find ”fællesmængden”, det vi har til fælles og som vi kan samarbejde om. 

 Vi har nogle arrangementer, som vi gerne vil ud med – hvordan kommer vi det. Vi siger ja, men 
mange platforme, hvilke platforme, og hvem kommer ind i spillet – afhængigt af, hvad man vælger. 

 Overblik over foreninger/ aktiviteter/ aktører – så man selv bliver aktiv 

 Hvem skal stå for opdatering – og finansiere 

 Hvis ikke bliver opdateret, så skal man ikke gå forgæves mange gange – hvem skal stå for det? 

 Foreningernes hus – fx i stedet for bare at skrive optaget, så skrive hvad der rent faktisk foregår! 

 Elektronisk løsning kan ikke stå alene – personligt netværk stadig vigtigt. 

 Der er brug for mange platforme – ikke kun elektroniske. 

 Nogle er ikke i det elektroniske og hvordan får man så startet mund til mund – som virker rigtig 
godt. 

 Bliver det på flere sprog? 

 Der findes bl.a. sider for hele Aarhus, skulle man ikke koble sig på den? 

 Vi har gellerup.nu, facebook, hjemmesider osv. Er det ikke nok? 

 Meget dyrt – og derfor ikke behov for det 

 
Henning konkluderede – anerkendelse af, at der er brug for overblik. Det handler ikke om økonomi eller 
platforme. Det kan fx være en elektronisk opslagstavle. 
 

2. Hvordan kan Samvirket støtte? 

 Søgefunktioner, så det man søger, er det der kommer. 

 Foreningerne har selv en opgave i at opdatere sine aktiviteter og kalender. 

 Man skal selv kunne ændre info/ redigere 

 Super-brugere skal hjælpe andre med at bruge værktøjet/ Ambassadører 

 Foreningerne skal selv opdatere 

 Hvis foreningerne ikke kommer med, så kommer der ikke noget med. 

 Samvirket kan være ”first movers” 

 Være med til at påvirke adfærd, så det bruges 

 Skal både inspirere arbejdet og opsamle dokumentation 

 Samvirket skal støtte og opdatere og bruge det. 

 Opfordre til at bruge netværksdel og blive oplyst af den vej. 

 Skal sparre omkring udviklingen og virke som formidler af behovet. 

 Alt omkring samvirket skal henvise til Aktøratlasset. 

 Skal støtte med en ramme 

 Styrende og administrativ funktion – tovholder 

 Fast tovholder 

 
Opsamling Henning – Samvirkets styregruppe skal være med til at udbrede kendskabet. Stille nogle krav til 
kvaliteten og indholdet. Organisering. Opbakning til at Styregruppen holder fast i det. 
 

- Fortsættelse følger næste samvirkemøde. 
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Claus Møller – Nye vicesherif. Startede1. september efter 10 år i Aarhus, 10 år i Skanderborg og 10 år i Kø-
benhavn. Imponerende at der sker meget her – stor ros til jer alle.  
Hvad rører sig – gruppe på 25 unge mennesker, som vi har en bekymring for, og det uro de laver – ræs, 
røget hash. Der er fokus på dem, og der er kommet hjælp til at køre om natten. Og med samarbejdspart-
nerne i området drøftet hvordan får det stoppet. Taget 72 køretøjer i 2015 ind til nu – inkl. hele Bispeha-
ven. Knallerter, biler osv. Har også en del indbrud ovre ved dagtilbuddet – brækker ind igen og igen. Rose 
samarbejdspartnerne, gode til at ringe, når der er noget. Dejligt at ingen er bange for at ringe. Meld ind, 
hvis der er lamper, der ikke virker. Fået lavet kriminalpræventiv beskæring ved den gamle tennisbane, så 

der kan kigges ind. 
 
Udfordringer i politistationen. Del af grænsekontrollen, og i København i forbindelse med terror fra febru-
ar. Ikke så meget på gaden, som vi gerne ville. Rigspolitichef sagt at afspadsering skal nedbringes. Vi er til-
gængelige, som vi plejer at være – ikke mere nervøs. Men tingene kan tage lidt længere tid, for vi har me-
get færre ressourcer. Det er sagsbehandlingen vi har skåret ned på. 
 
Helle Hansen: Hvordan endte du her – Claus, jeg søgte selv, ville gerne prøve noget andet end politistatio-
nen. Vi samarbejder, vi siger tingene som de er. Vi kommer meget mere i øjenhøjde – det er nært. 
 
Walid Mahmoud: Station 2 – rygte at man ikke ser politiet, men positivt at se det store arbejde, der gøres i 
tv. Claus – der er problemer i Gellerup, men tro mig, der er også problemer andre steder. Har fået positive 
tilbagemeldinger. 

 
Nadia – dejligt, at I har fokus på dem der kører ræs. Kører også om natten. Patruljerne om natten er også 
blevet bedt om at køre her ud. Og være mere her end normalt. 
 
Chadi – mega ærgerligt, at når man ringe og gerne vil hjælpe – og når man ringer ind og vil have hjælp, så 
får man ingen hjælp. Claus – ikke løse konkret sag her. Claus tager den med. 
 
Walid – skal man have hjelm på, når man kører ATV. JA!!! 
 
Kim Skjelmose. Den Fysiske helhedsplan – var her sidst den 27. januar.  
Lottesvej, Edwin Rahrsvej – Bazarkrydset (slut i december). De to dagtilbud er revet ned, for at skabe plads 
til aktiviteterne omkring svømmehallen. Den ny kunstgræs boldbane åbnede den 3. september – Tinesvej 
færdig medio november til julehandelen fortsætter ind til sommeren næste år. Bump ind. Så er der ikke 

længere ræs, så udtalt på Gudrunsvej. 
 
Instant One. Midlertidig bygning – informations- og aktivitetscenter. Og gerne i dialog med folk, der bor 
her.  
Arbejder hårdt på at få byparken projekterer, i anlæg primær næste år. 
 
Sanne – hvornår kommer de små ting på plads – så det ikke er så svært at komme rundt på cykel/ med 
barnevogn osv.? Kim – man havde troet, at man kunne acceptere bump – kabeler skal dybere ned. Færdig 
indenfor én måned. 
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Kørsel ind på lottesvejslinjen allerede. Det er ikke meningen, det varer ikke mange dage. 
 
Jinan – sociology student i Aalborg. Aktiv frivillige i AKF ungdom, som er i gang med at arrangere  uddan-
nelsesmesse den 21. oktober – 13.00 – 19.00 i Globus 1. 
 Vise de unge, at der er rollemodeller i området. 52 uddannelser. Samarbejdspartnere – nævn dem… Ud-
dannelsesmessen mest rettet mod dem med anden etnisk baggrund. Målgruppen er 8 og 9 klasser.  
 

Heidi og Walid. Foreningernes dag var den 11. september, vi vil gerne foreningernes træ til at vokse op. 
Gerne viser, at der er mange aktiviteter. Lejlighed til at tale med foreningerne. 
 
Fest i globus – onsdag i uge 42. 10 års jubilæum. Traditionen at spille volleyball – meld jer. 
 
Gæster fra Ramallah i uge 42. 
 
Afd. 4 Gellerupparken eid fest d. 3. oktober i Nordgård hallen – og samme dag i Laden for Toveshøj afd. 5. 
 
Bazaren – kræftens bekæmpelse, Peter.  
 
Samvirkets sundhedskonference 2. november – 16.30.  Penge fra det Boligsociale sekretariat. Frivillige og 
ansatte inden for området mødes til et netværkseftermiddag for at styrke sundheds indsatser. 

 
Fællesrådet – vi har fået  blomsterløg af Aarhus Kommune. Sidste søndag i uge 42. 
 
Lone – to næste lørdage – 3. og 10. oktober. 
 
Helle. Blok 4. Tænkt til at være til salg. Der er gået tilsyn i det. Ekstraordinært beboermøde den 28. okto-
ber. Afstemning.  
 
Allan Fisker. TV2 kom og ville lave interview - igennem 41 år. Letland og Kurt kom forbi. Tidligere – tror du 
det er Paradis, nej her bor jo ikke engle. Og presset til at fortælle en dårlig avis. Jeg havde fortalt så mange 
positive ting. Den Korte Avis havde kun den negative ting. Dybt rystet – og nogle efterfølgende. Mødt Chadi 
Alabas. Der optog – lagt på facebook og over 15.000 mennesker. Ros de mennesker, der gør noget godt – 
også journalisterne. 

 
Helle: Møderne er blevet for lange – man kan vente med opfrisknings pause kl. 19.00,  – Anders: Det tager 
vi med. 



Proces for social 
helhedsplan i Gellerup og 

Toveshøj 2018-21
Boligsocial leder Henning Winther



Boligforliget 2015-2018
• Den lovgivningsramme, som helhedsplanen udarbejdes 

under. Er gældende i hele planens løbetid
• 232,5 mio. årligt 2015-18 landsdækkende
• Krav

• Beredskabsplan
• Entydig ledelse

• Professionel bestyrelse
• Fire temaer

• tryghed og trivsel
• kriminalpræventiv indsats
• uddannelse og beskæftigelse
• forebyggelse og forældreansvar



Økonomien
• Principper

• Finansiering ud fra boligforlig fra Landsbyggefonden

• Minimum 25 % lokal medfinansiering

• Boligorganisation og kommune (ikke puljemidler)

•Nuværende helhedsplan

• 44 mio i alt

• 28 mio. fra LBF (64 pct)

• 10 mio. fra Aarhus Kommune (22 pct)

• 6 mio. fra afd. 4 og 5 i BB (14 pct)



Interessenter BB
• Beboerne (beboerdemokratiet)

• kender deres område, og står med den 
afgørende medfinansiering af planen.

• Foreninger
• den demokratiske repræsentation af beboernes 

interesser i området
• Administrationen i Brabrand Boligforening

• har juridisk og økonomisk ansvar for 
gennemførelsen af helhedsplanen



Øvrige interessenter
• Kommunale decentrale enheder

• skole, dagtilbud, klubber, socialforvaltning, biblioteker mm.
• konkrete samarbejdsflader
• optimering af opgaveløsning

• AAK centralt
• udvalget og styregruppen for kriminalitet og udsatte 

boligområder
• Skal godkende planen fra kommunal side.

• Øvrige
• uddannelsesinstitutioner, politi, NGO'er, advisory board, 

private aktører, Landsbyggefonden
• konkrete samarbejdsflader, finansiering



Vision, mission og værdier
• Vision:

• at ændre Gellerup Toveshøj fra et udsat 
boligområde til en attraktiv bydel

• Boligsocial mission:

• vi løfter området med beboerne som drivkraft

• Boligsociale værdier:

• Samarbejde

• Gennemsigtighed

• Bæredygtighed





Procesplan
• Juni-oktober 2015

• Mandat
• Dataindsamling
• Interessenter opfordres til at involvere sig

• November 2015
• Evaluering - hvordan går det?
• Advisory Board - ramme for planen
• Stormøde 1 - konkrete projekter/indsatser

• December 2015-januar 2016
• Forhandling med interessenter
• Skabeloner til samarbejdsaftaler



Procesplan
• Januar 2016

• Stormøde 2
• Accept af indsatser

• Januar-maj 2016
• Rammeaftaler for indsatser med 

samarbejdspartnere
• Maj 2016

• Prækvalifikation sendes til Landsbyggefonden
• Efterår 2016

• Prækvalifikation godkendt



Procesplan
• Efterår 2016

• Konkrete forhandlinger
• etablering af samarbejdsaftaler

• Marts 2017
• Helhedsplan indsendes til Landsbyggefonden

• Efterår 2017
• Helhedsplanen godkendt
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