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
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Referat fra Samvirkets Kvartalsmøde 3. december 2019
Mødet startede som sædvanlig omtrent 16.30. I lighed med sidste Kvartalsmøde deltog der igen ca. 70 personer.
Også denne gang havde Samvirkets Styregruppe peget på Chadi som ordstyrer. Vanen tro blev alle budt velkommen,
inden den sædvanlige præsentationsrunde. Der var stor glæde da 5 personer sagde, at de kom fordi de enten var
flyttet til området eller blot kom, fordi de var nysgerrige på, hvad der sker i Gellerup/Toveshøj.
Tryghedsbarometer v. Henrik Haage:
Startede med at orientere om, at man netop samme dag var blevet orienteret om nye ændringer hos politiet i
Aarhus, som vil komme til at koste noget arbejdstid her i den nærmeste fremtid.
Lokalpolitiet, som 8220 har kendt til i en del år efterhånden, skal nu udbredes i hele byen. Byen inddeles i Øst, Vest
og Syd – det betyder at 8220 også kommer til at indbefatte Tilst, Herredsvang, Rundhøj og Rosenhøj. Det nye tiltag
kaldes Community Policing og handler om relationsarbejde også med beredskaberne i de forskellige områder, så
derfor indbefatter organisationsændringen også §115 arbejdet.
Der er nye områder med mere ansvar, men mandskabet forbliver på samme niveau.
Problematikken vedrørende Hardball er siden sidste Kvartalsmøde minimeret – og det er rigtig godt at lokalområdet
taler om problematikken på forskellig vis. Politiet hilser arrangementet 14. december velkommen.
Der er dog sket den ændring, at der nu er kommet store lattergaspatroner til Danmark. Der er pt. fundet 3 stk., som
er overdraget til politiet.
Det opfordres stadig til at være opmærksomme og kigge efter både crosser og scootere og melde placering, hvor der
køres og fund til politiet.
Ildspåsættelse af biler er stilnet af – men der ses flere og flere puljebiler, som leases.
I 2020 planlægges 20 færdselsindsatser. Da der også har været mange i indeværende år, er der rigtig mange
færdselsager at efterforske.
Der har været indbrud i Nordgårdshallen, hvor dørene brydes op, så man kan opholde sig der. Der er dog
videoovervågning.
Mange af de 400-600 indbrud der sker på årsbasis i Aarhus, sker ikke i Gellerup/Toveshøj. Mange indbrud opklares
ved hjælp af DNA. Henrik sluttede af med lige at ”prale” med at han har fanget 1 indbrudstyv på fersk gerning.

Sports- & Kulturcampus v. Heidi Holch Frostholm
Nu er det endelig besluttet at byggeriet går i gang i april 2020, og kommer til at tage 1½ år, så det forventes at
byggeriet står færdigt i december 2021.
Der er flere som har spurgt, hvordan det kan være, at vi lavede udendørs aktiviteter og -arrangementer i oktober
måned. Det gjorde vi, fordi vi havde fået midler af Real Dania til at lave disse. Der var ikke massivt med folk til stede i
forbindelse med arrangementerne, men det var en positiv oplevelse og arrangørerne har lært, at man skal være
mere offensiv i forhold til PR, ikke bare overfor lokalområdet, men også overfor resten af Aarhus.
I forhold til sidste Kvartalsmøde fortalte Heidi, at verdensbadet er i proces. Lykkes det ikke at få en aftale i stand, skal
Gellerupbadet renoveres og evt. udvides.
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I forhold til Sport og Kulturcampus påtænkes de forskellige funktioner at blive blandet, ligesom FGU bliver en del af
campussen sammen med Gellerup Art Factory og Folkesundhed – og flere skal gerne komme til. Der skal være fokus
på unge, der mangler uddannelse og jobtræning. Læs mere her: https://jyllandsposten.dk/aarhus/ECE11835956/sports-og-kulturcampus-til-142-mio-kr-i-gellerup-har-faaet-groent-lys/

Nyhed d. 19. december er at A.P. Møller Fonden har doneret 5 millioner kroner til det kommende nye bibliotek i
Gellerup. Donationen sikrer indretningen af et særligt område for børn og unge. Læs mere her:
https://sportsogkulturcampus.aarhus.dk/nyheder/stor-donation-til-biblioteket/

Nyt om Den fysiske helhedsplan v/Per Frølund:
Der sker jo stadig masser i området i forhold til den fysiske forandring.
Placeringen af den nye skole bliver vedtaget af Byrådet i januar. Som det ser ud nu, vil udskolingen blive placeret
sydlig i og omkring Byparken/Joops Have og indskolingen i den nordlige del af samme. Intentionen med den nye
skole er, at den skal bringe masser af liv med sig.
Der er nu skabt ro omkring Gudrunsvej 78 til 82 de kommende år. I denne periode vil der blive skabt grundlag for
Gellerup Højskole i nr. 82, og som forløber herfor har Kulturstyrelsen netop bevilliget 2 millioner over de næste 4 år,
så Forsamlingshuset kan blive løbet i gang.
E&P Huset er reddet. Huset lukkes ned i december og flyttes til arealet nord for Nordgårdshallen og åbner igen til
marts/april 2020. Chadi forbliver i huset, men der slås en stilling op som leder af huset.
Zebrahouse er nu klar til indflyttere både i lejligheder og i de 3 butikker – og alt er lejet ud. Hvilke butikker, som
åbner er ikke kendt. Desværre er det ikke gået så godt indtil videre med udlejningen af Svanen. Årsagen skal måske
findes i, at der er mange store lejligheder – og det er der pt. generelt i Aarhus som helhed.
På arealet ud mod Ringvejen vil der komme daginstitution og et Sundhedshus tæt ved Globus. Ligeledes er der
interesse om at bygge et privat plejehjem lige ved siden af børnehaven.
Byrådet skal d. 18. december tage stilling til nedrivning af Nordgårdshallen.
Der var nogle kommentarer og spørgsmål til Per, som især gik på bygning og placering af den nye skole.
Bemærkningerne gik på, at Aarhus Kommune og de valgte Byrådspolitikere inviterer til dialog, men det er ikke
dialog: placering og indhold er allerede besluttet uden involvering af lokalområdets beboer.
Bydelen vokser – hvad sker der med letbanen? – Lige pt. arbejdes der på tekniske løsninger, hvilket desværre tager
op til 1½ år mere, inden den er klar og der kan træffes en beslutning. Det er et problem da Åby Ringvej er en
trafikprop.
Det private plejehjem kan blive spændende hvis man samarbejder med både børnehave og Globus – måske
ovenikøbet samtænker det.

Nyt om Den boligsociale helhedsplan v/ Jesper Kurdahl Larsen - boligsocial leder og medlem af styregruppen i
Samvirket, orienterer.
Også i den boligsociale helhedsplan er man optaget af skole og uddannelse. Der er glæde over udsigten til, at der i de
kommende år på den sammenlagte skole Ellehøjskolen vil være 2 voksne i hver klasse – det giver en bedre skole. Der
arbejdes også på at skabe en tryggere skolevej fra Gellerup/Toveshøj til skolen med det som kaldes: skolebus.
Skolebus er ældre elever, som følger de mindste børn fra hjem til skole. Ellehøjskolen bliver en skole baseret på nest:
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/nest-en-skolefor-alle/nest-klasser-god-laering-for-alle/
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Skal ens barn indskrives i Ellehøjskolen sker det fysisk pt. på Tovshøjskolen.
Uddannelsestallene i Gellerup/Toveshøj er desværre faldet lidt. Derfor sættes der i januar/februar ind med flere
arrangerede ture og debatter angående uddannelser. Der bliver ture til Statsgymnasiet, Aarhus Tech (18.1), Socialog sundhedsuddannelsen (30.1), men også arrangement om studievalg (23.1) i Yggdrasil - så følg med i kalenderen
på www.gellerup.nu

Nyt fra Samvirkets styregruppe og byparkssamvirket v/Randa Burara:
Der er ikke så meget nyt at berette siden sidst. Der er Årsmøde d. 28. januar i Blixens, hvor der jo er 6 personer, som
skal vælges til Samvirkets Styregruppe, så en opfordring til at stille op. Årets Ildsjæl skal også findes, så husk at
nominere en aktiv frivillig. Sidste dag for forslag er 6. januar 2020 enten til Nebiye eller Lone. neke@bbbo.dk eller
lhh@aarhus.dk

Hvem og hvad laver Baba og Bydelsmødrene?

”Vi er fædre og mødre – og vi er sammen” – ordene blev sagt med et stort drillende smil og sådan var oplægget hele
vejen igennem, hvor dels Saousanne og Hanaan fra Bydelsmødrene og Abdinasir fra Baba fortalte om uddannelse til
de to aktiviteter, hvad man beskæftiger sig med – men også plads til masser af drillerier. En ting var man dog enig
om: Man bliver aldrig færdig med at være forældre.
Bydelsmødrene: startede i Gellerup for 10 år siden og der er nu lige om lidt 92 kvinder, som er blevet uddannet i
8220. Saousanne fortalte at hun deltog på det første hold og har taget uddannelsen 8 gange siden. Det gule hus
(Yggdrasil) er hendes andet hjem. At være udannet som bydelsmor er en gave for Saousanne.
D. 13. december starter et nyt hold. Er man interesseret, kan man kontakte Ilham Mohamed: ilmo@bbbo.dk
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Baba: Abdinassir fortalte, at han gennem kurset har lært meget af de fagpersoner, som har været med i forløbet. Det
har alle været aktører, som har noget med mine børn at gøre og som alle arbejder lokalt. Udgangspunktet i al
samtale med dem har været, der hvor vi er som fædre – og derefter er fagpersonerne kommet med oplæg.

Ilham spurgte: Hvad betyder det for området at I er Baba?: Svaret var:
•
•
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At vi påvirker andre fædre
At vi interagerer med systemet
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•
•
•

Men det afhænger også af den handlingsplan jeg har lagt for mig selv angående, hvad mit barnebarn vil sige
om mig – det vil fastholde mig i at være far
Jeg vil være frivillig i mange år
Baba er at være fælles om vores børns liv

Åben mikrofon:
•
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2020 er udråbt til alsangsår. I 2020 er det 100 år siden Genforeningen og 75 år siden afslutningen på 2.
Verdenskrig, og dette markeres overalt i Danmark med alsang. Også i Gellerup bla. er der allerede nu
planlagt et befrielsesarrangement d. 4. maj, men intentioner er, at der skal ske meget mere på sangfronten.
Gellerup Kirke med organist Martin Hornstrup. Der kommer mere information ud og inviteres til
planlægningsmøder.
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•

•
•
•
•

13.12 kl. 17 er der debatarrangement med fokus på Hardballpistoler og gaspatroner på mange forskellige
måder. Der er oplæg, debat, optræden og spisning – se gellerup.nu -

https://gellerup.nu/2019/12/17/gellerup-handlede-hurtigt-paa-problemet-med-lattergas/
Art Factory starter med at holde åbne møder kvartalsvis på Gellerupscenen. Det første møde finder sted d.
10.1 kl. 16.30. Alle som er interesseret eller arbejder med kunst og kultur er velkomne.
Folkesundhed lavede reklame for deres ugentlige møder om rygestop, som finder sted mellem kl. 15 og kl.
16 og er for mænd. Der er også gratis træning for alle i Globus, så kom frit.
Det er godt at orientere sig på gellerup.nu – findes både på en webadresse og på Facebook
Gellerup Museum er nu næsten 10 år gammel, så d. 10.12 kunne man komme til gløgg og æbleskiver.
Museet holder til på Gudrunsvej 16, 6.th.

Referent: Lone Hedelund

6

