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Referat fra Samvirkets ekstraordinære onlinemøde d. 3. marts 2021 

Status på tryghedssituationen i lokalområdet. 

Der deltog i alt 45. Mødet blev afholdt på ZOOM 

Rasmus Brandt Lauridsen indledte mødet med at ridse årsagen til mødet op. Mødet er kommet i stand 

grundet en stigende utryghed i lokalområdet. At der er flere grupper af unge især drenge som samles i 

opgangene, at de i sidste uge samlede ting frem fra storskrald og brændte af i Bålhytten i Toveshøj med 

det resultat, at Bålhytten blev brændt af. Dertil påvirker Corona-trætheden også til en negativ adfærd. 

Herefter ridsede Rasmus dagsordenen for mødet op: 

1. Information fra Beredskabet (politiet, boligforeningen, gadeplan, klubberne, Kontaktstedet og det 

civile beredskab). Hvordan arbejder beredskabets forskellige aktører med at skabe tryghed i 

lokalområdet i denne periode.  

 2. Spørgsmål og drøftelse af trygheden i området. 

 

Politiet v. Klaus Hvegholm Møller 

Der er blevet mere roligt i Vestbyen i forhold til bandekonflikt, og de vagtposter, som tidligere er kørt rundt 

i bil ses ikke længere så hyppigt. Det har haft den konsekvens, at visitationszonen er ophørt.  

I forhold til nedbrændingen af Bålhytten i Toveshøj er politiet pt. i færd med at undersøger om nogle kan 

drages til ansvar. Det gøres ved at undersøge de forskellige videokameraer i området.  

Knivstikkeri i Toveshøj endnu ikke opklaret, så selv om der har været afhøringer er man ikke kommet en 

afklaring nærmere også fordi forurettede også er fåmælt. 

Get2sport har oplevet massivt tyveri af deres gule cykler. Dem vil de gerne have tilbage, så hvis nogen ser 

cyklerne, opfordres de til at melde findestedet til politiet. 

Også ved Bazaren har der været uro. Årsagen var, at forskellige konflikter i området blev trukket ind i 

varmen. Efter at Bazaren i et stykke tid havde besøg af såvel uniformeret politi, det civile beredskab samt 

Gadeplansmedarbejdere er der nu fredeligt igen.  

Som et sidste sted hvor der er uro er i flere opgange på Gudrunsvej samt ved Gudrundsvej 78 samt City 

Vest og Viby Centret. Det er alle steder unge som under Corona nedlukning keder sig, og derfor chikaner 

beboer og de, der færdes i området. Politiet er tilstedet disse steder og gennemser overvågningsvideoerne, 

men desværre er disse uroligheder endnu ikke løst.  

Færdselsindsatsen fortsætter med uformindsket styrke i 2021, som den gjorde i 2020. Der slækkes ikke. 

Der bliver kørt for stærkt med deraf 2 tragiske uheld med døden til følge indenfor de sidste par år. Pt. er 
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der nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til, hvad der kan gøres for at bekæmpe 

færdselsovertrædelser ved Edwin Rahrsvej krydset. Det er ikke krydset, der noget galt med, det er folks 

adfærd i krydset. 

En sidste opfordring er at kontakte politiet hvis man støder på crossere, ATV’er samt scootere skjult i 

kældre eller andre steder.  

 

Gadeplan og Kontaktstedet v. Thomas Jentzsch Pedersen 

Gadeplan er et bydækkende tilbud.  Gadeplan er udenfor og går rundt der, hvor der er hotspot. Det gøres 

fra tidlig eftermiddag til langt ud på aftenen både til hverdag og i weekenderne hele året rundt.  

 

Gadeplan skal bidrage til det kriminalitetsforebyggende arbejde ved at medvirke til at sikre god ro og 

orden. Vi gør noget tit sammen med Fritids- og Ungdomsklubberne rundt i Aarhus samt lokalpolitiet 

foruden de institutioner der er i området. Her i området kan det f.eks. også være sammen med det civile 

beredskab og Samvirket.  

 

Får Gadeplan henvendelser fra samarbejdspartnere, om hvor de unge holder til, så runderes der også de 

steder, f.eks. Bazaren og City Vest. Der har været ekstra fokus på Bazar Vest på den måde at der har været 

Gadeplanmedarbejdere til stede i Bazaren dagligt i et stykke tid.  

 

Udover Gadeplan er Kontaktstedet en del af Thomas afdeling. Kontaktstedet har dagligt åbent mellem kl. 

15:00 og 21:00. ved det opsøgende arbejde i Bazaren er det lykkes os at få den rigtigt målgruppe flyttet fra 

Bazaren til Kontaktstedet. 

 

Unge kan få støtte enten med at få tilknyttet en mentor eller en kontaktperson. Om den unge får det ene 

eller det andet tilbud afhænger af de udfordringer, den unge har og som skal løses.  

 

 

De lokale gadeplansmedarbejdere v. Michel Larsen 

De lokale gadeplansmedarbejdere – her i området er det Afif og Klaus - støtter de unge med at komme i 

gang med forskellige fritidsaktiviteter, som ikke foregår i klub eller idrætsregi, selv om det ofte sker i 

samarbejde med dem. Årsagen er at børnene/de unge har svært ved at lave aktiviteter som der normalt 

foregår i disse.  

Målgruppen for det opsøgende arbejde er børn og unge mellem 7 og 17 år. Arbejdet er at 

gademedarbejderne skal skabe relation til børnene, derfor bruger Klaus og Afif tid på at rundere.  

Primær fokus under bandekonflikten var de unge under 18 år.  

 

Man er pt hæmmet i dette arbejde grundet Corona. I alt er der 13 opsøgende medarbejder, der dækker 

hele Århus Kommune. Så når det erfares at det er unge fra Gellerup, som skaber utryghed i Viby Centeret, 

så er det Klaus og Afif, der tager dertil for at få en snak med de unge.  
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Boligforeningen v. Jesper Kurdahl Larsen  

Generelt er der en positiv udvikling i området, og vi skal stå sammen for at gøre alt for, at det er trygt at bo 

her og for ny tilflyttere. 

Der er dog et pres for dem, hvor der bor mange i en lejlighed og der derfor ikke er megen frirum. Nogen 

der ikke får set deres venner, ikke går nok i skole osv.  

Det pres skal vi hjælpes ad med at arbejde os ud af i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne samt 

boligforeningens bestyrelser. Der er enighed om en hård fast tilgang til en nultolerance, hvis nogen laver 

uroligheder, der kan dokumenteres. Det betyder at lejligheden opsiges omgående.  

Grænsen er når man sætter fællesskabet over styr. Oplever man at fællesskabet sættes over styr, så 

opfordres man til at indgive anmeldelse, så sagen kan overdrages til politiet. 

Den Boligsociale Helhedsplan er optaget af at hjælpe foreninger og andre, men Corona har sat en bremser 

for dette i den udstrækning, det har været ønskeligt. 

Til maj åbner Laden og senere i 2021 Sports- og Kulturcampus, begge steder med gode rammer for at løfte 

eksisterende men også at skabe flere og nye aktiviteter.  

Forsamlingsforbuddet er nu løftet til 25, og det betyder at der åbnes op for ude aktiviteterne så som 

fodbold og gåture.  

Har du forslag til at medvirke til at styrke de konstruktive fællesskaber, kan du kontakte Jesper på 

jela@bbbo.dk .  

 

Klubberne v. Rasmus Brandt Lauridsen  

Flere unge mennesker, som er frustreret og godt trætte af restriktioner, samles ved og i opgange, 

indkøbscentre og på legepladser. Nogen af dem skaber utryghed, og flere af dem efterlever ingen regler 

pga. mangel af voksne på gaden.  

De unge søger mod negative fællesskaber, og involverer sig i bande grupperinger. Banderne har gode vilkår 

for at rekruttere, når de unge ingen alternativer har. 

Mange unge mistrives fysisk, tager på i vægt, og mangler en døgnrytme og lider af søvn mangel. De har 

svært ved at koncentrere sig pga. søskende, der larmer eller forældre der ikke kan hjælpe med lektier, som 

især en mangel når undervisning og lektier foregår virtuelt. 

Mange børn og unge mangler voksne venner. Pigerne er blevet væk fra klubberne, hvorfor vi ikke ved, 

hvordan de trives.  

Unge har svært ved at sortere i nyhederne om Corona og vaccine, fordi de får informationerne fra de 

sociale medier, og fordi de ikke kan vende disse informationer med en voksen. Derfor florerer 

konspirationsteorierne så godt.  
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Der bliver et stort efterslæb at samle op på. Hvad gør klubberne her og nu?: Vi har valgt at holde åbent for 

alle klubmedlemmer – ud fra den hjemmel som siger at sårbare og udsatte må komme i klub. Vi vurderer 

alle vores medlemmer som sårbare og udsatte. Vi har skarpt fokus på inde og ude aktiviteter med afsæt i 

sociale fællesskaber og sund adrenalin, ligesom vi har tæt forældrekontakt til unge med særlige 

individuelle indsatser og har fokus på understøttende virtuelle undervisning. Klubpædagoger er på gaden 

og i opgangene for at tale med de unge.  

Klubberne i Toveshøj er desværre pt. lukket pga. en smittet medarbejder.  

Vi ved, at det er svært for familierne at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, men vi kan kun 

opfordre forældrene til at tale med deres børn og de udfordringer, de har. Ligeledes at forældrene holder 

øje med, hvad deres børn laver, og hvem de er sammen med, og selvom det kan være svært og få skabt en 

god døgnrytme med masser af frisk luft og motion for hele familien. 

Pt. er der ikke mulighed for foreningerne at være i klubberne. 

 

Det civile beredskab v. Simon El-Zainab 

Det Civile Beredskab har gennem det sidste år haft fokus på Corona i Gellerup og Toveshøj ved at være 

synlige i gadebilledet. Simon er blevet kontaktet af P4 i forbindelse med, at de gerne vil høre mere om, 

hvad det civile beredskab har gjort for at nedbringe Coronasmitten i området. De oplever, og at de har haft 

et bredt samarbejde med lokale indsatser. Det har været pragtfuldt.  

Der er udfordringer i området med hærværk, bander og trafik, især på Karen Blixens Boulevard, hvor der 

speedes op og overhales. 

Beredskabet består af frivillige beboer fra området. Når vi oplever noget utryghedsskabende, tager vi 

kontakt til politiet. Når og hvis der sker uroligheder i området, aktiveres Det Civile Beredskab. 

 

 

Spørgsmål og drøftelse af trygheden i området 

 

• Man er meget velkommen til at kontakte Ellehøjskolen såfremt man som forældre har spørgsmål 

eller er usikker i forhold til ens barn skolegang på Ellehøjskolen. I det hele taget opfordrede Helle 

Mønster forældre til generelt at kontakte deres barns skole, hvis der er usikkerheder samt at alle 

skoler tilbyder rådgivning og sparring. 

• En mødedeltager omtalte, at hun ofte bliver chikaneret af flere grupper af unge, som generer 

hende både i City Vest og ved busstoppestederne. Klaus opfordrede hende til at kontakte politiet, 

når det sker og de rykker ud: www.politi.dk/anmeld/tip-politiet - Kvinder har ligeledes gjort 

opmærksom på problematikken på Facebook, og der er flere, som deri har tilbudt hende hjælp i 

forbindelse med indkøb 

http://www.politi.dk/anmeld/tip-politiet
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• En anden mødedeltager gjorde opmærksom på, at det er de samme unge, der gentagne gange laver 

uro, men der sker ikke noget. Til dette sagde Klaus, at der skal mere til end en træls adfærd for at 

de unge kan retsforfølges. Det er derfor vigtigt at man tipper politiet, at man som beboer taler med 

forældrene til børnene/de unge – at man siger fra – Klaus opfordrede de stærke voksne til at tale 

med de unge, når de møder dem på gaden/i opgangene. Hvis man overtræder gældende 

lovgivning, kan der udskives bøder f.eks. forsamlingsforbuddet. Man skal ikke være så berørings 

angste. 

• Til et spørgsmål angående arbejdsgruppen om krydset ved Edwin Rahrs Vej opfordrede Klaus til at 

hvis man har gode ideer ikke bare til krydset men i det hele taget til, hvordan man kan medvirke til 

at ændre trafikkulturen, vil han meget gerne have en mail om det (KHM003@politi.dk). Klaus kunne 

godt forstå, at det kan være vanskeligt at forstå at der skal gå 2 år inden, der kan sættes en større 

ændring af krydset i værk, men det skyldes at flere af løsningerne skal i udbud, inden de kan 

igangsættes. Arbejdsgruppen har deres første møde 5. marts 2021 

• Servicelederen i området påpegede, at der åbenlys sælges narkotika og ryges flere steder i og 

omkring Gudrunsvej 48-66 og i kældergangene. Ofte er det børn mellem 11 og 14 år. Igen kunne 

Klaus opfordre til at man tipper politiet – de reagerer på hvad de får af henvendelser.  

mailto:KHM003@politi.dk

