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Referat fra Samvirkets kvartalsmøde d. 31. maj
2022
Velkomst
Dirigent Ilham Mohamed bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for de resterende fremmødte. 40
deltagere til stede i lokalet i Information Vest ved mødets start, og over 50 deltagere da der var flest til stede.

Artikel på Gellerup.nu om mødet:
https://gellerup.nu/2022/06/01/frustration-over-vild-koersel-i-gellerup-den-her-kultur-skal-aendres/

Politiets Tryghedsbarometer
Lokalpolitiets Politikommissær Jens-Henrik Jensen orienterede om situationen i området set fra politiets
perspektiv: Trafik hænger meget sammen med tryghed, og er den tydeligste indikator på utryghed. Lokalpolitiet
samarbejder meget med færdselspolitiet om lokale indsatser, f.eks. i lokal patruljekørsel. Ugentligt har politiet 6-8
betjente på motorcykel i området. I går var der f.eks. i tidsrummet 16.00 til 20.00, 54 sigtelser for
færdselsovertrædelser, herunder bilister der kørte for hurtigt, uden sele, påvirket, og meget mere. Ud af de 54
sigtelser er 21 sigtet for uopmærksomhed, f.eks. brug af telefon under kørsel. Beslaglæggelse af biler er et nyt og
vigtigt redskab for politiet, som man bruger meget f.eks. når personer gentagne gange kører uden førerret.
Scootere i området er lige nu på et tåleligt niveau. Mange eksempler på at godtroende sælgere lader unge
prøvekøre scootere, ATV eller lignende, hvorefter den potentielle køber stikker af med køretøjet. Der er på
nuværende tidspunkt ro på i forhold til bandekonflikt, set fra politiets stol. Hærværk, indbrud og tyveri er i en
nedadgående trend i området i forhold til for nogen tid siden hvor vi så flere tilfælde af indbrud i biler. Vi er
udfordret af mangel på borgere til at anmelde ting til politiet, når de ser det. Der er brug for alles hjælp og øjne
for at styrke indsatsen i området.
Kommentarer fra mødets deltagere:
Ros til politiet for at situationen med Scootere og knallerter er bedre end før, men mange bilister bruger ikke
blinklys når de skal dreje hvilket skaber farlige situationer.
Cyklister er ikke gode nok til at give signal med armen når de skal dreje.
Bump på Sigridsvej har ikke hjulpet på situationen, kan man supplere med skilte?
Parkering foran biblioteket, er det ulovligt? Det er ikke klart, da skiltningen ikke er tydelig.
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Tema: Trafiksikkerhed
Oplæg fra Sara Allermann Kruse, Borgmesterens afdeling:
Behov for indsatser for at styrke trygheden i området, og derfor har kommunen også afsat midler til blandt andet
fritidstilbud, renholdelse af grønne området, styrkelse af eksisterende tilbud, styrkelse af trafikken og mere. For
midlerne der laves mindre indsatser for at styrke trygheden i trafikken. Der er afsat 250.000 kr. om året til at
styrke den trafikale situation.

Oplæg fra Simon El-Zeinab, Det Civile beredskab:
Som opfølgning på Simons oplæg til Årsmødet, har han nu taget initiativ til at gå i dialog med en række lokale
aktører og oplever at alle ser at der er problemer med trafiksituationen i Gellerup og Toveshøj. Vi skal derfor gøre
noget, da det er en udfordring alle er enige om.
Vi starter med at samle alle folk til en debat og festaften, hvor der er underholdning og konkurrencer, og målet er
her at tiltrække op mod 200 deltagere. Vi ønsker at komme ud til de kommende generationer og gå i dialog med
dem om hvordan vi fremadrettet kan få en bedre trafik og trafikkultur i området. Vi vil lave konkurrencer i de
store klasser i skolerne, hvor eleverne skal lave videoer om trafikken. Vi har aftalt med Olivenspejderne at lave
bannere og bruge dem til lokal demonstration for bedre trafik.
Beredskabet har søgt penge, trykket T-shirts og drømmer om en stor kampagne som kan være en model for
indsatser i andre områder. Vi staser på at starte snart. Square One administrerer kampagnens midler, og Den
boligsociale helhedsplan støtter kampagnen med arbejdskraft og meget andet. Vi afventer pt. svar på flere
ansøgninger om midler, for at realisere vores ambitioner for en stor kampagne.

Oplæg fra Sophie Rasmussen, Information Vest:
Sammen med Sigrids Stue arbejder vi på at styrke trafiksikkerheden på gangstien mellem Karen Blixens
Boulevard og City Vest, som går lige forbi Information Vest og Sigrids udestue. Planen er ’Claim back the street’
på vejen fra Jettesvej til CityVest som kun er for fodgængere, men som ofte oplever farlig kørsel med scootere og
motorcykler. Vejen males/laves til et kunstværk og der sættes skilte op og laves udendørsaktiviteter. Dette vil
skabe et nyt byrum og sætte fokus på ændring af brugen af gaden.

Gruppearbejde
Efterfølgende blev deltagerne delt op i 3 grupper og kom selv med forslag til initiativer, der kan være
forebyggende og ændre adfærd:
Det opleves at der er stor fokus på trafiksikkerhed blandt beboerne og derfor er det et godt tidspunkt at lave
indsatser da der er lokal opbakning.
Trafiklegeplads eller køreskole (som f.eks. den man har i Legoland) hvor man leger reglerne ind.
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Trafikambassadører, i stil med Coronavagterne og det arbejde Bydelsmødrene lavede under Coronaindsatsen hvor
man bankede på døre og formidlede direkte til borgerne.
Bruge fællesarrangementer, kunst og samskabelse med borgerne (særligt børn) til at tage ejerskab af områder
hvor der kan være problemer.
Kortlægge hvor de konkrete problemer er, og hvad de er, hvorefter der skal laves stedspecifikke tiltag.
Bedre skiltning generelt inde i området.
Undervisning på skolerne i alle klasser omkring ansvar og adfærd.
Lave et ungeråd/trafikråd som klædes på til at turde sige fra og komme til orde.
Skolepatruljer og forældreinvolvering. Forældre skal overholde reglerne da de er rollemodeller.
Undervisning gennem Ungdomsskolen og motocrossklubben, f.eks. gennem et værksted for unge i aldrene 14-18.
Flere kameraer i området.
Cykelstier i området (Karen Blixens Boulevard) eller midlertidige/tegnede pop-up cykelstier som en del af en
kampagne.
Vidensdeling mellem politi og lokale professionelle som kan bruges til forebyggelse.
Gøre konsekvenser af ulykker tydelige, f.eks. simulatorer eller visuelle materialer om ulykker.
Dukkerne ved vejene som en del af en kampagne.
Fejre de gode bilister og dem der får kørekort.
Der var forslag om at en bred arbejdsgruppe skal styre budget og økonomi (projektledelse) og sikre
implementeringen af de forskellige tiltag. Afdelingsbestyrelserne i området bør være en del af arbejdsgruppen.

Samvirkets OBS
A Enggaard, Brabrand Boligforening og Aarhus kommune orienterer samlet om udviklingen af området:
Forandringer tager lang tid, da meget skal planlægges.
Udbud ude på renovering af indgangssiden af B7 (høj blok tættest på det tidligere bibliotek), så renoveringen af
den kan afsluttes inden årets udgang.
B4 (porten) mangler færdiggørelse af brandvej på havesiden, som sker til efteråret.
Udbud på rådgiver til renovering af de resterende blokke på Gudrunsvej, hvilket vi forventer at have på plads til
efteråret, hvorefter regnearbejdet på projekterne pågår. Derefter kommer der mere om selve renoveringerne.
Erfaringerne fra B4 og B7 tages med videre i renoveringen af de resterende blokke.
Udbud på nedrivningerne (rådgivere), så det arbejde kan sættes i gang.
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Trekanten, der hvor Hejredalskollegiet lå, bliver bebygget med 75 rækkehuse af træ, og man kan skrive sig op
allerede nu.
Stensagerskolen bliver først klar til ibrugtagning senere på året.
Toveshøjs helhedsplan skal være færdig i 2023, og arbejdet starter nu her i samarbejde mellem
afdelingsbestyrelsen, boligforeningen og kommunen.
Sundhedshus mm. ved Globus er midt i indflytning, men børnehaven vil som det sidste flytte ind til august.
Fredspladsen – som ligger foran kirken – er i afslutningen af en 2 års periode som skal slutte med en kommunal
beslutning om områdets fremtid. Mange er interesserede, herunder Højskolen.
Enggaard bygger hele vejen rundt i nordenden af Gellerup – i alt 60.000 kvm herunder 20.000 kvm boliger. Netto
klar til december ud til ringvejen. Friplejehjem, daginstitutioner og mere på vej på ringvejsarealet. Tousgården er
der option på, med tanker om boliger og erhverv. Zebra 2 på vej ved parkeringshuset på Inger Christensens gade.
Karen Blixens kvarteret ved det nuværende Dortesvej rummer boliger (rækkehuse) og meget andet, og tidsplanen
afhænger pt. mest af nedrivningerne.
Nedrivninger på Dortesvej afventer pt. de nødvendige tilladelser og dertilhørende processer, før man kan opsige
beboerne og få dem genhuset. Boligforeningen er ikke herre over hvor lang tid denne proces tager, da det
afhænger af sagsbehandling hos stat, realkredit og flere andre eksterne aktører.
Letbanen afventer politisk vedtagelse, hvilket tidligst kommer til at ske i 2023.
Uvist hvad fremtiden byder for nordgårdshallen, men vi ved at en letbane vil nødvendiggøre nedrivning.
Forlag fra deltagere på kvartalsmødet, om at vedligeholde en tidsplan for alle de fysiske projekter (inkl.
renoveringer, nedrivninger og byggeri), så når planerne skrider, er det stadig til at se hvornår tingene bliver en
realitet.
Højskolen:
Vi venter på en byrådsbeslutning om området omkring fredspladsen.
Der er en stærk drøm om højskole ved fredspladsen.
Sommerhøjskole i uge 27, samtidig som fodboldskolen. Målgruppen er 18-30-årige, og der er tale om en
traditionel Grundtvigiansk højskole. Forløbet er gratis, da der er rejst midler til udviklingen af højskolen.
Tilmelding koster 1.500 kr. i depositum, som refunderes ved ankomst, men der kan også ses bort fra dette hvis
man ikke kan rejse disse midler – bare kig forbi højskolen hvis man er interesseret. Send alle relevante uge videre
til højskolen.
Fredens hus:
Socialstyrelsen har udbudt en pulje med støtte til lokale partnerskaber til forøgelse af deltagelse i frivillighed og
medmenneskelighed. Da det er noget vi allerede gør, ønsker vi derfor at ansøge for at få del i de 9,7 millioner,
som forventes at skulle fordeles til 2 projekter. Vi håber at kunne udvikle vores aktiviteter med midlerne. Deadline
er 1. juli for ansøgning, så hvis man er nysgerrig eller interesseret i at komme med i processen med at ansøge om
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midler til området, så skal med henvende sig til Lars fra Fredens hus. Både foreninger og ildsjæle er velkomne. Et
af målene er at rejse 30.000 kr. til hver af mindst 30 lokale foreninger, til at afholde aktiviteter i foreningerne.
Man kan se mere om alt dette sidst i dette referat.

Eventuelt og åben mikrofon
Uddannelsesaften i morgen med TAMU, som er en uddannelse til 17-30-årige, som ikke passer ind i det normale
uddannelsessystem. Der er løn under uddannelsen og jobgaranti bagefter.
Kultur Bazar d. 9. juni på Verdenspladsen ved Sports- og kulturcampus.
Dimissionsfest for alle lokale studenter.
Sommerjobs for unge 15-17-årige i uge 27 og 28, hvor man kan komme til at arbejde sammen med områdets
viceværter.
Skolebestyrelsesmøde/valg på Ellehøjskolen, hvor vi søger forældre til at stille op til bestyrelsen.
Åbningsfest i Laden på lørdag, hvor området fra kl. 9 til 16 vil fejre sit store nye beboerhus.
Dronningen kommer på besøg i området på lørdag d. 4. juni, så vi vil gerne at så mange lokale beboere som
muligt kommer ud og byder pænt velkommen og hilser med flag.
Sommerfest på fredspladsen i aften, så kig derned efter dette arrangement.
Lørdagsåbent i Information Vest 2. lørdag i hver måned med familieaktiviteter, og derefter Hej Nabo
fællesspisning for nye beboere i området.
Lørdag den 18. juni er der klimafestival med Junior Rangers og Biblioteket. Omdannelse af skrald, video, sang,
dans og det hele er gratis.
Erik Graversen ønsker at lave tavler om hvad der sker i området, så del gerne alle gode aktiviteter med ham og
hvis man har A-skilte han kan låne, er han interesseret.
Grundlovsdag på søndag på fredspladsen, med talere og fejring.
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Ny pulje fra Socialstyrelsen med forslag til
ansøgningsproces
Socialstyrelsen har meldt en ny ansøgningspulje ud: Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber.

Er du interesseret, så ring til Lars T: 20 86 81 11 eller send en mail: l@8920.dk
Formål og målgruppe
Ansøgningspuljens formål er at afprøve en model for lokale partnerskaber, der skal øge deltagelse i sociale
fællesskaber, herunder som frivillige, og bl.a. mindske ensomhed. Målgruppe er mennesker i udsatte og
sårbare positioner, herunder mennesker med handicap.
Hvem kan søge?
Ansøgningspuljen kan søges af frivilligcentre og andre civilsamfundsorganisationer, der har en lokal
infrastruktur, som de lokale partnerskaber kan bygge ovenpå. Dvs. organisationer af en vis størrelse, som
samtidig har et bredt kendskab og kontakt til det lokale foreningsliv og kan varetage en understøttende
funktion over for de lokale foreninger i samme grad som et frivilligcenter. Samvirket i Gellerup kunne være
eksempel herpå.
Projektperiode
1. december 2022 til 30. november 2026 – dvs. 4 år. Ansøgningsfrist er den 1. juli 2022 kl. 12.00.
Der gives svar på ansøgningen i september 2022.
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til etablering og drift af partnerskabet.
Der kan forventes en støtte på ca. 5 mio kr, fordelt på følgende hovedposter:
• Projektleder/brobygger: ca. 2 mio. kr.
• Sign on fees til frivillige foreninger: ca. 1 mio. kr.
• Kompetenceudvikling, kommunikation, eksterne konsulenter, revision mv. ca. 2 mio. kr.

Kort om rammerne

På socialstyrelsens hjemmeside https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/allepuljer/15.71.11.10partnerskaber er hele projektet nærmere beskrevet. I punktform er rammerne for projektet:
•

Partnerskabet skal have fokus på at øge målgruppens velfærd gennem eksempelvis:
o øget deltagelse i frivillige fællesskaber, herunder understøttelse i at deltage som frivillige.
o inddragelse og indflydelse på udvikling af aktiviteterne og fællesskaberne.
o øget adgang til sociale netværk, social støtte eller afhjælpende tilbud, så borgerne bedre kan
indgå i almene eller varige fællesskaber eller relationer i fx forenings- eller idrætsliv.

•

På organisatorisk niveau forventes det, at der skabes viden og læring om, hvordan det lokale
partnerskab kan finde fælles løsninger på lokale sociale udfordringer.

•

Partnerskabet skal sikre bred mobilisering på tværs af lokale (30 eller flere) frivillige foreninger på det
sociale, kulturelle, fritids- og folkeoplysende område i en given kommune.

•

Partnerskabet har ansvaret for indsatsen lokalt og indgår samtidig i et samarbejde med Frivilligcentre
& Selvhjælp Danmark (FriSe), Socialstyrelsen og evaluator om processtøtte, fælles dokumentation og
evaluering. FriSe og Socialstyrelsen står for koordination og processtøtte til de lokale partnerskaber.
Formålet er dels at facilitere erfarings- og vidensudveksling på tværs af de lokale partnerskaber og
sikre fælles rammer og fokus samt relevant kompetenceudvikling. Der er tale om en forholdsvis

dybdegående processtøtte og projekterne forventes derfor at afsætte den fornødne tid til at deltage
aktivt i samarbejdet med FriSe, evaluator og Socialstyrelsen.
•

Partnerskabet skal være bygget op omkring fem principper, der til sammen danner fundamentet for
partnerskabet og bidrager til at understøtte, at partnerskabets overordnede målsætning opnås. De
fem principper er:
1. Fælles dagsorden og konkrete mål, hvor problemet og visionen for at løse problemet er
defineret i fællesskab, og som alle parter arbejder aktivt sammen om at nå
2. Fælles målemetoder, som alle parter bakker op om og anvender
3. Gensidige forpligtende aktiviteter, som bidrager til at nå det fælles mål
4. Hyppig og åben kommunikation, som bygger på tillid og videndeling
5. Fælles koordinering, som sætter retning for arbejdet sammen med parterne, faciliterer
processen og sikrer læring og vidensudveksling gennem hele samarbejdet.

•

Hver deltagende frivillige forening kan modtage op til 30.000 kr. i en såkaldt sign on fee til drift,
aktiviteter, indkøb af udstyr, udflugter, transport, PR mv. En sign on fee på op til 30.000 kr. skal dække
hele den fireårige projektperiode.

•

Det er en forudsætning for at kunne ansøge at der til ansøgningsskemaet vedlægges en
tilkendegivelse fra kommunen om, at kommunen vil indgå i et formaliseret samarbejde i
partnerskabet. En underskrevet samarbejdsaftale mellem ansøger og kommunen skal eftersendes til
Socialstyrelsen inden projektstart den 1. december 2022 – altså når det er besluttet, at projektet får
støtte.

Forslag til ansøgningsproces i juni måned
Konsulenthuset DISCUS*) faciliterer ansøgningsprocessen og bistår med udarbejdelse af ansøgning. Da der er
kort tid til at udarbejde ansøgningen er processen meget stram. Mødetidspunkter kan naturligvis tilpasses.
31. maj

Projektet præsenteres for Samvirket i Gjellerup:
- Er der interesse for projektet?
- Er der 2-3 civilsamfundesorganisationer, der vil deltage i arbejdgruppen om ansøgningen, jf.
nedenfor?

3. juni

Opstartsmøde for arbejdsgruppen – 3 timer
Fastlæggelse af projektets overordnede forandringsteori, herunder:
- Projektets mål
- Projektets målgruppe
- Potentielle organisationer der deltager
- Mulige aktiviteter
Beslutning af hvilken organisation, der ansøger, og som skal være lokal tovholder for projektet.
Arbejdsgruppen orienterer relevante samarbejdspartere om projektet.

10. juni

Udarbejdelse af ansøgning + budget – 4 timer
DISCUS udarbejder forud for mødet et foreløbig forslag til ansøgning med forandringsteori
På selve mødet gennemgås og udbygges ansøgningen. Endvidere fastlægges budgetrammer

15. juni

DISCUS sender revideret ansøgning til arbejdsgruppen

21. juni

Arbejdsgruppen sender kommentarer til ansøgning til DISCUS

24. juni

DISCUS sender det endelige udkast til ansøgning og budget til arbejdsgruppen

1. juli kl. 12

Ansøger (projektejer) indsender ansøgning via Tilbudsportalen (eller andet)

*) DISCUS præsenterer sig som følger:
DISCUS er et non-profit konsulenthus med kontorer i Aarhus og København.
Vi arbejder for at mennesker inkluderes, trives og udvikles i fællesskaber
Vi tager initiativ til nyskabende partnerskaber, der løser udfordringer på velfærdsområdet
Hvordan kan DISCUS indgå i projektet?
DISCUS kan understøtte ansøgningsprocesen, jf. ovenstående.
I selve projektperioden kan DISCUS understøtte projektejer og projektdeltagere i implementering af model for
lokale partnerskaber, bl.a. med følgende:
• Bistand til at sikre fastholdelse af projektsmål
• Facilitering af governancestruktur (møder, referater, opfølgning m.v.)
• Udvikling af forandringeteori, målemetoder m.v.
• Facilitering af møder og konferencer samt skriftlig kommunikation
• Intern opsamling på aktiviteter, fx. gn. interviews med organisationer, samarbejdsparter, borgere

