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Referat fra Samvirkets Kvartalsmøde 24. september 2019
Mødet startede kl. 16.33 og ca. 70 personer deltog. Chadi som var ordstyrer bød alle velkommen. Herefter var der en
præsentationsrunde.
Tryghedsbarometer v. Klaus Hvegholm
Møller:
Det værste først: Hardball pistoler i området.
Er fuldstændig identiske med rigtige våben
og politiet kan derfor ikke se forskel. Er med
til at stabe et indtryk i området af, at man går
med våben, og det gør mange mennesker i
området bange. Pistolerne må ikke bruges
uden for godkendte baner. Det frygtes at
politiet kommer til at skyde en ung med en
Hardball pistol, da der ikke kan ses forskel på
disse og rigtige våben.
Bøden for at være i besiddelse, hvis man er
under 18 år er 4.000 kr. og det samme i bøde
til forældrene. Det er vigtigt at alle råder
områdets familier til ikke at købe disse
våben, og ikke medbringe og bruge dem i
området. Kontakt politiet og tag fat i de unge,
hvis I observerer disse våben i området. Ring
altid til politiet, hvis I observerer noget
ulovligt, så politiet kan registrere hvad der
sker i området.
Lattergaspatroner: Drivgas til flødeskum
mm., som bliver sniffet. Meget farligt og
resulterer i hjerneskade for de der tager det.
Der er oplevet dødsfald som resultat af at
bruge disse. Spred ordet om at dette er
farligt.
Scooterproblemer i området: Der bliver kørt
ræs i området, men ikke et større problem
end tidligere år. Politiets oplevelse er, at der er tale om stjålne køretøjer. Så hvis I ser nogen som tyder på at være
stjålne, så kontakt politiet.
Færdselsindsats i området – 226 overtrædelser i området på 1 dag. Mange får klip i kørekortet, flere mister
kørekortet og enkelte mister bilen. Færdslen er et stort problem i området. Mange af mødets deltagere har
observeret meget grelle overtrædelser af færdselsloven, og politiet opfordrer til at man anmelder alle overtrædelser
man ser. Politiet fortsætter indsatsen.
Brændte biler i området: Der har været en del tilfælde af påsatte brande i biler. Årsagen til dette er ukendt, men hvis
man ser noget mistænkeligt i og omkring biler, så kontakt politiet så hurtigt som muligt, ring gerne 112.
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Knuste ruder – Blixens, boligforeningens administration og det nye kollegie har alle oplevet det. Politiet er sikre på at
der er nogen der ved, hvem der har gjort det, som bare ikke fortæller det til politiet. Ring til lokalpolitiet hvis I ved
noget. Hvis I ser bushamre i området, så indsaml dem og aflever dem til politiet eller buschaufførerne.
Ellers er det politiets oplevelse at det er nogenlunde roligt i området, sammenlignet med andre områder. Der er ikke
nogen bandekonflikter her i Gellerup. Sommeren har været rolig.
Sports- & Kulturcampus v. Heidi Holch
Sports- og Kulturcampus bliver helt konkret 2 huse i området omkring hvor E&P huset ligger nu, syd for Square One.
Gøglerskole, klatreklub, bibliotek, beboerhus, sundhedsklinik er blot nogle af de mange faciliteter der kommer i
husene. Centralt kommer der en plads, som skal binde sammen med faciliteterne omkring. Pladsen bliver den
kommende måned testet af, derfor har man asfalteret pladsen og rammet den ind med containere. Der kommer til
at være forskellige arrangementer på pladsen, for at afprøve mulige løsninger. Blandt andet vil pladsen blive
overdækket, så det også er muligt at lave arrangementer og aktiviteter i regnvejr.
Man kan finde mere information om aktiviteter på verdenspladsen den kommende måned, både på helhedsplanens
Facebookside og i Skræppebladet.
I forlængelse af byggeriet vil der syd for Sports- og Kulturcampus blive etableret 76 parkeringspladser midlertidigt
(der hvor Mudderkliren ligger nu).
Byggeriet går i gang i april 2020, og kommer til at tage 1½ år, så det forventes at byggeriet står færdigt i slutningen af
2021.
Det er endnu ikke lykkedes at finde en løsning på et nyt svømmebad i stedet for Gellerupbadet, på den nuværende
placering, men der arbejdes videre med emnet.
E&P huset – der er dialog i gang mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening om at bevare huset (dog på en
ny placering, grundet Sports- og Kulturcampus).
Første etape er flyttet ind i det nye kollegie, og resten af beboerne i kollegiet flytter ind i slutningen af året.
Porten i blok B4 – vejen bliver færdig i oktober, og derefter åbner porten.
Byrådet har truffet beslutning om en ny skole i området, men placering er ikke afklaret endnu. Derfor vil der blive
afholdt nogle dialogmøder, hvor man kan komme med sit bud på en kommende skoleplacering.

Dagens Tema:
-

Har beboerne og foreningerne nogle forslag til løsninger på, hvordan fællesskabet kan arbejde med
foreningernes udfordring med lokalebehov de næste år?
Hvad er de konkrete behov og hvilke muligheder foreslås?

Oplæg ved Morten fra Sport og Fritid om lokaler til foreninger i området. Brochure er udarbejdet om mulige lokaler
til foreninger. Brochuren er lagt frem på mødet og kan desuden findes i Det boligsociale hus - Yggdrasil.
Fremtiden for foreningerne bliver at man låner lokaler til konkrete aktiviteter, og deles med andre om lokalerne.
Tovshøjskolen skal renoveres, og derfor skal foreninger flyttes derfra, og klubberne kommer også til at miste
muligheder for at huse foreninger. Foreningernes hus er allerede lukket sidste år. Det er ikke afklaret om
Tovshøjskolen kommer til at kunne huse foreninger efter at de nye brugere overtager skolen. De foreninger der
bliver påvirket af forandringerne, kommer til at høre mere.
Fremtiden for Nordgårdshallen er endnu ikke afklaret. Det er uvist hvad de kommende forandringer i området
kommer til at betyde for hallen, herunder hvad forløbet bliver for en eventuel fremtidig letbane gennem området.
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Gellerupbadet bliver stående indtil der er truffet beslutning om et nyt svømmebad eller lignende løsning.
Simon taler kort om lokalebehov for foreninger i området – mange foreninger har gode aktiviteter som de mange
lokaler til at huse, det koster på både aktiviteterne og på medlemmerne som mister motivationen til at deltage og
bakke op, når de ikke kan se en fremtid for foreningen og de fælles lokalebehov.
Foreningernes aktiviteter tæller sport, sprogundervisning, lektiehjælp og meget andet, som alt sammen bidrager til
at løfte området. Foreningerne har virkelig brug for hjælp.
Mohammed (lokal forening) taler kort – det opleves at foreninger i Gellerup har det sværere end i resten af landet.
Der gør det sværere for foreningerne at støtte op om den demokratiske dannelse blandt beboerne i området.
Herefter er der workshops ved 4 borde i lokalet, omhandlende problemstillingerne.
Nyt om Den fysiske helhedsplan:
Intet nyt ud over det der allerede er nævnt tidligere på mødet.
Nyt om Den boligsociale helhedsplan:
Jesper Kurdahl Larsen - boligsocial leder og medlem af styregruppen i Samvirket, orienterer.
Fokus på arbejdet er uddannelse og job – målet var oprindeligt 100 i uddannelse og arbejde på 4 år. Pt. er man i
Yggdrasil oppe på mere end 100 på blot det første år. Det inkluderer både deltidsjobs, fuldtidsjobs og alle former for
formel uddannelse. Beboerne opsøger selv hjælp i det boligsociale hus. I dag har der været jobdating i Yggdrasil hvor
5 virksomheder har deltaget med stillinger de har skulle have besat. Boligsociale medarbejdere har fundet lokale
kandidater, og man har så afholdt samtaler i dag. Det har været en rigtig god oplevelse for alle deltagere og 3 lokale
beboere er gået fra huset med et job i hånden, og det forventes at flere får positivt svar i løbet af den kommende
uge.
Jobcafe for unge hver onsdag fra 14 til 16 er rigtig velbesøgt, men der er altid plads til at flere kommer forbi hvis de
vil have hjælp til at finde arbejde.
Fædreindsats i regi af baba er startet op, og første kursushold har afviklet de første 2 kursusgange af en hel lørdag.
11 fædre deltager i kurset, og fædrene har allerede haft et rigtig godt besøg af den lokale sundhedspleje. Fædrene
dækker området rigtig godt, repræsenterer bredt i lokale netværk og etniciteter.
Naturklub er opstartet, og i den sidste weekend deltog 17 familier med samlet 40 personer i spændende aktiviteter i
området.
Nyt fra Samvirkets styregruppe og byparkssamvirket:
Helle Hansen orienterer om hvad styregruppen er og hvordan den er sammensat – se mere om dette på Samvirkets
hjemmeside, samvirket.dk.
Før sommerferien afholdt man en rigtig god dimissionsfest på toppen af Blixens, og Samvirkets styregruppe har
evalueret på arrangementet.
Snart kommer der en ny hjemmeside for Samvirket, som en del af den nye hjemmeside for Gellerup.nu.
D. 10. september afholdt Samvirket endnu en gang sin halvårlige introdag, og denne gang var der over 35 deltagere
på dagen, og det forløb rigtig godt trods dårligt vejr.
Årsmødet i Samvirket skal kåre årets ildsjæl, så kom gerne med bud på kandidater til prisen.
Kvartalets gode historie: Opgang til opgang v. Henriette Gaardbo:
Opgang til opgang er et kommunalt forsøgsprojekt der skal skaffe 60 familier fra området i job og øge deres trivsel.
Tilgangen tager udgangspunkt i den enkelte borger og familie. Der er ansat 10 medarbejdere og 1 leder, som alle
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kommer fra forskellige steder i kommunen, og derfor har bred viden om hvordan kommunale tilbud fungerer, og
derfor kan man hjælpe familierne ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Projektet er et frivilligt tilbud til familierne,
som de sagtens kan sige nej til, men hvis familien siger ja, så bliver projektets medarbejdere familiens primære
indgang til kommunen, lige meget hvad udfordringerne er. Indtil videre har man været i kontakt med 40 familier, og
mindst 20 har takket ja til at deltage, og udtrykt ønske om at de gerne vil i arbejde. Projektet arbejder ikke kun med
forældre der mangler job, men alle udfordringer i familien, herunder f.eks. sundhed, fritidstilbud og meget andet.
Projektet kører indtil februar 2023, og er finansieret af A. P. Møller Fonden og Aarhus Kommune. Kontoret til
projektet ligger i samme bygning som biblioteket, i stueetagen ud mod broen til City Vest.
Eventuelt:
Danmarks Radios program ”180 dage i Gellerup” bliver sendt fra i morgen i TV. Programmet har ændret navn til ”180
dage i ghettoen”.
På torsdag er der besøg i Yggdrasil fra Jobbanken, som hjælper førtidspensionister med at finde arbejde. De er i
huset hele dagen fra 9 til 15.
Bydelsmødrene holder Lyserød Lørdag d. 5. oktober sammen regionen og Kræftens Bekæmpelse. Det foregår i
Bazaren. Der vil være konkurrencer hvor man f.eks. kan vinde gavekort til butikker i Bazaren.
Cirkus Tværs holder d. 5. oktober en spændende forestilling på Gellerup Scenen. Det er et spændende cirkus show
fra Lübeck.
I morgen har Andromeda en rundvisning under navnet ”Demolition Tours”, her kan man blandt andet lære mere om
CO2 konsekvenserne af nedrivninger og meget andet. Det starter kl. 16.00.
På lørdag holder Almen modstand en demonstration på storetorv i Aarhus.
Forlag fra Erik om at man om foråret f.eks. i forbindelse med grundlovsdag holder arrangementer i området for at
bygge bro. Tanken er noget der minder om en festuge.
Beboermødet i Gellerupparken tidligere på måneden vedtog at man ville navngive byparken mellem Trille Lucassens
gade og Inger Christensens gade for ”Joops have” efter forslag fra Helle Hansen og Chadi Kayed.
Gellerup kirke holder Dialogpiloter d. 4. til 6. oktober, hvor man kan lære at tale bedre sammen. Se mere på
Facebook.
Usbekiske foreninger vil gerne deltage i kulturfester og arrangementer i området. Foreningerne kan tilbyde foredrag
og udstillinger om usbekisk kultur samt meget andet. Kontakt Marifat hvis det har interesse. Man har også mange
andre tilbud, blandt andet en Polyglot kvindeforening.
Referent: Troels Knudsen
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