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REFERAT 
 
Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
 
Tirsdag d. 30. november 2010 kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus 
 
Kvartalsmødets dagsorden: 

  
1. Velkomst og kort præsentationsrunde v/ Anders Glahn, ordstyrer. Afbud fra politiet – 

de beder os udmelde, at der er ro og fred i området. Præsentation af Ulla, Pias 
barselsvikar. Præsentationsrunde, de tilstedeværende.  

 
2. Præsentation af ”Kvartalets forening/institution” - Forbundet af Islamiske Foreninger 

(FIF), der arbejder for at bygge en moske i Gellerup. v/ formand Sami Saidana – i alt 
11 foreninger, blandet etnicitet og køn. Samarbejde på demokratiske værdier – samle 
foreningerne herom. Etablering af moské og islamisk kulturcenter pt. i centrum. 
Signalværdi, udadtil og overfor egne børn – det æstetiske og medborgerskab 
(etablerede kirker kontra ”skjulte” moskeer i afsides bygninger). Behov for 
anerkendelse, også i form af fysiske rammer til at dyrke religion og kultur. 
Parallelsamfund og marginalisering – hvis man altid peges fingre ad, skubbes man ud i 
selvsamme følelse af marginalisering. Der er nu midler til etablering af centret, søger 
pt. hos kommunen om grund i Gellerup. Projektet fortsætter uanset udfaldet af 
helhedsplanen. Kommentar fra KA: helhedsplanafhængigt – hvis planen nedstemmes, 
er det højst usandsynligt, at byrådet vil se positivt på en moskéansøgning. Helt 
afhængigt af hinanden. Kommentar fra Verner: som repræsentant fra kirken hilses 
ansøgningen velkommen. Kommentar – man skal tænke i mere end moske – men 
verdenskulturcenter. Kommentar – børnenes selvopfattelse er meget vigtigt, plads til 
alle-signal. Ud af kældrene.  

 
3. Foreningernes Hus er åbent – så langt er vi nået – v/ leder Per Thomsen. 

For en måned siden slog huset dørene op med en ordentlig fest. Nu er foreningerne på 
vej til at flytte ind. Vi får en opdatering på, hvordan ”Foreningernes Hus Grundlov” 
kommer til at se ud – og hører om visionerne for fremtiden: Per: Den fysiske 
istandsættelse er så godt som overstået – Veloverstået åbningsfest med 3-400 
deltagere med god repræsentation fra rådhus, medier mv. Weekender som regel fuldt 
bookede pt. – mellem 50 og 200 hver weekend. På hverdage som regel mindst ét 
arrangement. Pt. bruger 5 foreningerne huset helt fast på ugebasis – 20 andre 
kommer on and off. Empowermentproces m/ tre konferencer – har nu fastsat 
kerneydelserne i huset: ramme for foreningsaktiviteter, folkeoplysning(undervisning 
mv) og kulturelt løft til området (Salen� arrangementer af forskellig art). 
Kontor/mødefaciliteter for foreningerne. Arbejdsgruppens udspil på trapperne. Melding 
fra arbejdsgruppemedlem – det går som det skal, god demokratisk proces. Huset er 
åbent alle dage vha. personlige nøglekort. Spørgsmål: hvad med udenomsarealer? En 
lille, lukket have og to åbne. Spm: specifikke målgrupper – aktivitetsmidler. Birger: 
invitation – følg op! (kurser, workshops etc). Mediehuset flytter ind i FH. 
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Ca. kl. 17.30-17.40 ryge- og stræk ben-pause 

 
4. ”Politiets Kvarter”– status på kriminaliteten i området. UDGÅR: Anders orienterer om 

juleberedskab i Gellerup. Gadeplansteam – folk på gaden alle juledage fra 15-22. 
Lone: Opgang 2-forestilling i morgen onsdag, fra 15 år og op! Gratis billetter på 
biblioteket! 

 
5. Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj 

De sidste øvelser inden afstemningen om Helhedsplanen er i fuld gang lige i disse 
dage. Og det er en stor opgave at formidle planens indhold til både beboerne og resten 
af byens borgere.  
Keld Albrechtsen, der er Brabrand Boligforenings hovedforhandler, kommer og giver 
Samvirket en status på, hvad planen indeholder, og hvad det er, som beboerne i de to 
afdelinger skal stemme om den 15. og 16. december: Keld orienterer: Minder pt. mest 
om overenskomstforhandling frem for politik, - og kan som så forkastes. Ingen ved, 
hvad der vil ske, hvis planen forkastes. Kan sammenlignes med erhvervslivets 
konflikter med strejker, fyringer, genforhandlinger etc. LBF-midler skal hjem, hvis 
dette skal kunne lade sig gøre. Det er alt eller intet – man kan ikke sige ja til dele af 
planen. Den sociale helhedsplan er en forudsætning mht. videre ansøgningsmuligheder 
hos LBF. Beslutningen om en helhedsplan for området kom i starten ovenfra – ikke 
bestemt fra BB. Forskel hos afdelingerne – Toveshøj ønsker fx ingen trafik i området, 
hvorimod Gellerup gerne vil have stillevej. Dette er afgørende for Bygadens føring. Nyt 
kæmpemæssigt beboerhus over Bygaden til 70 millioner, uden huslejekroner fra BB-
beboere. Stemmer overens med boligmassen økonomisk. Ringvejshjørnet – 28-etagers 
bygning m letbane i kælderen med parkering under. Huslejekroner herfra skal bla gå 
til renovering af lejligheder i Gellerup. På kanten af pression, vil nogen mene – kan 
igen sammenlignes med overenskomstforhandlinger. Tre blokkes nedrives – en på 
tværs af bygaden og  to mod Edwin Rahrsvej. Plads til 1000 nye kommunale 
arbejdspladser + uddannelsespladser. Ejerboliger en mulighed, så ønsket herom kan 
opnås uden fraflytning fra området. Det handler om at skabe nye muligheder – ikke 
beboerudskiftning. Understreger at det er seriøse ting, der står på spil – håber på en 
seriøs diskussion. Beboermøde i morgen onsdag her i FH. 
Kommentarer: Vil der være lejligheder nok til de, der gerne vil blive? Svar: Ja – 
tryghedsgarantien fordrer, at tempoet vil følge 
fraflytningshastigheden/byggeprocessen. Fire-års garanti på de kommunale 
arbejdspladser fra kommunen – hvis det ikke er sket, går blokkene tilbage til BB. Der 
er også flyttehjælp i garantien. Spørgsmål: Hvor mange blokke er det egentligt, der 
berøres? Svar: 7 i alt. Mht ejerboliger er det afhængigt af lovændring i Folketinget – 
og markedsafhængigt. Vurderer at det gennemføres som det sidste. Planen kan 
godkendes ved alment flertal ved fremmøde – og selvfølgelig KUN for beboere i 
Gellerup. Tryghedsgarantien har sin egen folder, som er omdelt – åbent hus-
arrangementer i BB adm den 2. og 9. december, hele eftermiddagen og aftenen begge 
dage. Flytning af særlige, personlige indretninger aftales personligt og individuelt. 
Minimum 1 års varsel fra garantien træder i kraft til bygningen skal rømmes! 
Detaljebudgetter efter nytår. Spm. bliver BB kompenseret for hver lejlighed? Og kan 



 
 
 
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. 

 

 

 
 

 
 

 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj 

Sekretariat 
• Informationsmedarbejder Helle Hansen (Socialcenter Vest) mail: helhan@aarhus.dk, mobil 2920 8978 
• Samvirkesekretær Pia Emilie Bach Jacobsen (Brabrand Boligforening) mail: pija@bbbo.dk, mobil 6122 3756 

man forestille sig andet end butikker på bygaden – jf. konkurrence til CV og Bazaren. 
Svar: CV støtter op om planen, forventer vækst. Iflg. Højesteret ejer ingen en almen 
bolig – protest fra boligforeningerne. Spm: Er det sikkert, at vi får de 1000 
arbejdspladser? Svar: Det tror vi på jf. garantien om blokkenes tilbagekomst til BB. 
Ingen plan B – pengene kan ikke ommøbleres.  

 
6. Eventuelt – orientering 

o Orientering om ”Gellerup leger bedst-dagen” i Laden – lørdag den 4. december. 
Gang i Gellerup, kl. 13-18! 

o Emailadresser – nye deltagere:  
 
 
NYT: Af hensyn til bordopdækningen vil vi gerne bede om, at alle som 
ønsker at deltage i Samvirkets Kvartalsmøde tilmelder sig. 
Husk at skrive, hvis du også vil spise med. 
 
Tilmelding senest fredag den 26. november kl. 12 E-mail: helhan@aarhus.dk 
 
Kvartalsmødets spisning slutter senest kl. 20.00. 
 
Venlig hilsen Sekretariatet  
 
OBS – kender du nogen, som også skal med, så skriv det til Helle Hansen, helhan@aarhus.dk, 
så vil de også blive indbudt.  Oplys gerne mailadresse eller telefonnummer på vedkommende. 
 
EKSTRA referater ud!! 
 
vagnholst@mail1.stofanet.dk 
Rui – indvandrertv@gmail.com  
 
Jannie Brogaard – Gadeplan: jbro@aarhus.dk (på som fast modtager!) 
 
 


