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

Referat fra Samvirkets kvartalsmøde d. 27.
september 2022
Velkomst
Dirigent Helle Hansen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for de resterende fremmødte. 34 deltagere
til stede i lokalet i Samlingshusets store sal i Sports- og kulturcampus ved mødets start.

Tryghedsbarometret med Klaus fra lokalpolitiet
Problematikker: Løbehjul, rigtig mange af de unge kører på el løbehjul, i en for ung alder og uden styrthjelm og alt
for hurtigt. Der er behov for at fortælle familierne at hjelm er lovpligtigt og elektriske løbehjul kun er for dem der
er over 15 år. Kan give bøde.
Mange elcykler bliver stjålet – folk bliver sure når politiet stopper dem for at tjekke stelnummer, selv om det er
nødvendigt for at finde stjålne cykler. Der er desværre nogle der køber de stjålne cykler.
Uro ved boldbanerne – der er sket affyring af fyrværkeri når der bliver spillet på banen, hvilket er
utryghedsskabende. Tip gerne politiet hvis man ser nogen der ikke bør opholde sig ved banen, det kan ske
anonymt. Vigtigt at vi værner om banen, da den er vigtig for området.
Hashhandel – Der er mange penge i det for dem der sælger, og der er efterspørgsel fra hele byen, så folk kommer
hertil for at købe. Det giver meget trafik af handlende og skaber utryghed i området. Hvis man ser noget så tip
politiet, så de kan agere på det. Tal med andre i området om at man skal informere politiet, og at man sagtens
kan gøre det anonymt. Vigtigt for politiets arbejde at de ved hvor der sker noget de skal agere på.
Vigtigt at man husker at hvis man ender med at vidne i en sag, så er man ikke dommer. Man skal kun fortælle
hvad man har set, ikke fortolke på det og vurdere om personer er skyldige. Det gør retssystemet.
Det opleves i området og samfundet generelt, at salget og indtaget af stoffer er stigende. Alt for mange tror
desværre at misbrug af morfinpræparater er uskadeligt, hvilket ikke er rigtigt.
Sommeren har været rolig i Gellerup og Toveshøj, og der har ikke været udfordringer med f.eks. knallerter i
samme omfang som tidligere.

Dagens team: 360 grader på trygheden i Gellerup og Toveshøj
Oplæg fra Rasmus fra FU (Fritidsklubber og ungdomsskolen):
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Ungemiljø er blevet etableret i lokalerne over Højskolen, med rigtig gode faciliteter. 17 ungdomsskolehold i gang,
med 208 tilmeldte, inden for alle mulige ting de unge selv har ønsket. Meget fokus på brobygning i forhold til når
de unge bliver 18 år. Vigtigt at fastholde de unge i konstruktive aktiviteter når de bliver voksne (18 år) – og det er
nu blevet muligt for os at arbejde med målgruppen helt op til 25-årige, hvilket sker i samarbejde med foreningsliv,
NGO’er og højskolen. Ungdomsskolen er åben for unge fra hele byen, og unge herfra kan også benytte tilsvarende
tilbud i resten af byen. Klubberne (fritids- og ungdomsklubberne), skal 1. marts 2023 flytte i nye lokaler på
Gudrunsvej 10A (det tidligere Foreningernes hus) indtil den nye skole i området står klar en gang i 2025. Man er
gået over de seneste år fra at have 900 kvm til at man fremover kommer ned på 400 kvm til at lave aktiviteter
med de unge.
Særligt fokus på traumatisering og problemer med tilknytning, det har taget lang tid at skabe de fællesskaber vi
havde før Corona. Vi møder de uge med professionel kærlighed, og oplever at de unge med tiden åbner op og
indgår i aktiviteterne.
Gentænkning af forholdene i Toveshøj, med dyr udvendigt og udnyttelse af natur og de muligheder der ligger i
Hasle bakker.
Uro i forbindelse med fodboldbanen har givet udfordringer for ACFC, og det har været svært at få dommere ud til
kampe.
Nye aktivitetsfaciliteter i de tidligere lokaler fra klatreklubben, og disse kan også bruges af andre foreninger end
ACFC.
Opsætning af bom der begrænser adgang til byparken for trafikanter, da det er farligt for fodgængere og andre at
nogen bilister bevæger sig ind hvor de ikke hører til.
Kommende samarbejder med den boligsociale indsats om fritidsjobs og ungemiljø, ungeråd.
De opsøgende medarbejdere i relation til Børn og unge er stadig ude i området og udfører et godt stykke arbejde.

Louise Hørlyck – Opstart af Comeback Construction:
Samarbejde med flere lokale aktører, hvor man træner lokale unge på værksted for at de derefter kan komme ud
på byggepladser i området og arbejde. A Enggaard har gang i utrolig mange byggerier i området, og de unge får
mulighed til at komme ud og indgå i disse byggerier og komme i beskæftigelse. 4 fremskudte medarbejdere fra
jobcentret sidder i Det boligsociale hus, og en af dem er lokal forankring af indsatsen i Comeback Construction.
Gode muligheder for at tilpasse indsatsen til de enkelte unge individuelt.

Sara Allermann Kruse (Borgmesterens afdeling):
I budgetforliget fra sidste år, er der tilført penge til tryghedsindsatser, 250.000 kr. til trafikale initiativer, og der er
blevet nedsat en styregruppe bestående af forvaltningschefer fra Aarhus Kommune. Op til 100.000 kr. om året er
afsat til at lokale aktører kan søge midler til tryghedsskabende initiativer. Der mangler lige nogle enkelte praktiske
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ting før man er klar til at modtage ansøgninger, herunder en hjemmeside og kravene til ansøgere. Der kommer
information ud når der kan søges. Midlerne er også til Bispehaven, og målet er at skabe en bedre trafikkultur.

Klaus Hvegholm (Lokalpolitiet):
Forebyggelse af kriminalitet, Politiet forsøger at komme meget ud og gå i området, men flertallet af øjne og ører i
området sidder på beboerne, så hvis der for alvor skal gøres en forskel, så skal de bruges til at informere politiet
om hvad der sker i området.
Fortovet ved biblioteket inviterer til ulovlige parkeringer desværre. Spred ordet om at det er ulovligt at parkere på
fortovet foran biblioteket, da det giver bøder for de der gør det. Det er fuldstændig tydeligt i færdselsloven at man
ikke må parkere på fortovet, så det burde ikke være nødvendigt at skilte med at dette er ulovligt.
Lokalpolitiet og færdselsafdelingen samarbejder om trafikindsatser ca. hver 3. uge i en hel dag – og der fanges
mange spritbilister, påvirkede og bilister der taler i håndholdt telefon. Det opleves ikke at det flytter noget, at der
laves indsatser, folk får bøder og politiet endda tager deres biler – det bliver bare ved. Selv om farten sættes ned
når politiet er ude, så fanger man stadig utrolig mange. Det er desværre en alt for stor gruppe der begår disse
forseelser.

Gruppearbejde og opsamling.
Derefter gik deltagerne ud i grupper. Opsamling fra gruppearbejdet: Uro om natten – brag og bomber
(hjemmelavet fyrværkere), biler ATV og andre køretøjer, unge der spiller musik og taler eller råber højt, skaber
uro i området og ødelægger folks nattesøvn. Kunne være et forslag at lave en civil patrulje der går rundt om
natten eller aftenen og skaber tryghed.
Behov for lokalt akut telefonnummer på politiet, så man kommer direkte i kontakt med nærmeste politibil, og ikke
skal vente på at der kommer nogen helt inde fra byen, hvorefter problemet er væk eller flyttet. Brug for mere
opsøgende arbejde og synlige indsatser. Vi ser helt unge børn der forsøges rekrutteres til bandeaktiviteter. Unge
kørekort, hvor vi træner de lokale unge i færdsel a la Legoland.
Oplevelse fra kirken – ung der har været kriminel deltog i en snak med kirken og budskabet var at de kriminelle så
på om det kunne betale sig at overholde loven. Vi har alle et ansvar for at påtale når der sker noget ulovligt, hvis
normerne skal ændres, kan vi ikke bare se gennem fingrene med alt. Serviceinfo til familierne om løbehjul og
færdselslov.
Mere vidensdeling om hvad der sker – relations arbejdet er centralt og skabelsen af fællesskaber med voksne
beboere i det offentlige rum. Kortere ventetid til byretten vil gavne det forebyggende arbejde. Vi skal huske at vi
ikke skal dæmonisere de unge for at være sociale og opholde sig sammen i området – der skal skabes rum og
faciliteter for at det foregår ordentligt og trygt. Sten på fortovet på Boulevarden, så det ikke er fysisk muligt at
parkere ulovligt.
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OBS fra Samvirket
Martin Højholt – Arbejder med grønne områder i Blixens:
Har forberedt overtagelse af den grønne drift af byparken (herunder Joops have). Teknik og miljø har overtaget
driften af parken, og står med denne opgave indtil 2026. Der kan sagtens være ønsker til at ændre driften af
parken, og der er nedsat en bestyrelse som er den daglige indgang til driften af byparken. Det sker i en
grundejerforening, som repræsenterer grundejerne i området inkl. de nye byggerier. Der er krav om deltagelse i
grundejerforeningen for de der køber jord i området, og både boligforeningen og kommunen er deltagende i
bestyrelsen.
Medarbejderne går 2 og 2, ofte med lidt afstand, for at de skal være trygge ved at gå på arbejde. Opgaven
inkluderer også renholdelse, tømning af skraldespande, lygtepæle, snerydning og alt andet drift af parken.
For perioden efter 2026 skal der laves en proces til at finde den mest økonomiske drift fremadrettet. Der skal
udarbejdes en procedure i forhold til hvordan beboere giver deres holdning til kende i forhold til parkdriften. Vi vil
meget gerne kommunikere ud om driften af parken, så folk kan vide hvordan og hvorfor vi gør det vi gør i driften
af grønne arealer. Der er ting i parken der skal både repareres og forbedres så der kommer løbende til at ske ting.

Henning Winther (A Enggaard):
Der er nedsat et aktivitetsudvalg i relation til grundejerforeningen, hvor der er indkaldt til et første møde. Det er
tanken at dette skal være en nem indgang til at vi kan komme til at bruge parken til en masse aktiviteter.
Aktivitetsudvalget skal lave retningslinjer for brug af parken til f.eks. arrangementer.

Sara Allermann Kruse (Borgmesterens afdeling):
Opdatering på de fysiske forandringer i området:
Den nye skole i Gellerup, som kommer til at ligge 2 steder omkring byparken – projektering er i gang, de er ved at
fin tegne ude og inde arealer og regner med at starte byggeriet næste sommer.
Stensagerskolens renovering er forsinket grundet konkurs hos entreprenør. Plan for Toveshøj på vej, og i løbet af
2023 ved vi hvor der skal rives ned og bygges om i afdelingen.
Nyt sundhedshus ved Globus med sundhedstilbud og praktiserende læge og fint nyt kunstværk.

Jens Martin (Projektchef Brabrand Boligforening):
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Renovering af de 5 høje blokke – er midt i udbud af bygherrerådgivning, og dette forventes afsluttet novemberdecember, hvorefter programmeringsarbejdet af renoveringerne sker, og det forventes at renoveringsarbejdet af
den første blok starter i sommeren 2024.
Der er nedsat et udvalg med afdelingsbestyrelsen i Gellerup, så vi kan få erfaringerne fra renoveringen af de
første 2 blokke med fremadrettet i de kommende renoveringer.
Grundsalg og lokalplaner i gang langs Trille Lucassens Gade, og projektet ligger hos JCN som køber jorden af
boligforeningen.
Opsigelser af beboerne i de første 3 blokke er sendt ud, selve nedrivningen er sat i udbud og vi forventer at have
priser til december, hvorefter at nedrivninger forventes at starte til februar så alle de første blokke er helt revet
ned til sommeren 2024.
For blokkene sydligst på Gudrunsvej, B6 og B5, bliver renovering med byhusbånd i 2 af 5 opgange, og der er taget
beslutning om lejlighedssammensætning. For de resterende blokke er der ikke taget stilling til
lejlighedssammensætning. Det næste års tid vil der være dialog om hvordan der skal renoveres.

Henning Winther (A Enggaard):
Helheden, som ligger mellem Gudrunsvej og Ringvejen inkluderer erhverv og boliger, og snart åbner en Netto. 80
2-værelses lejligheder der lejes ud fra maj næste år.
På området ved Blixens bliver Zebra etape 2 bygget, og lige nu er der byggehegn med citater fra Inger
Christensen.
Boliger ved Ringvejen kommer til at hede Abildhøj, da der i gamle dage lå en gravhøj i området med det navn.
Hvis man er interesseret i de nye boliger, så tjek abildhoj.dk.
Pt. lange udsigter på arealet ved Dortesvej, men lokalplanproces sker snart og ambitionen er boliger, samt
butikker langs Karen Blixens Boulevard, og kvarteret kommer til at hedde Karen Blixens kvarteret. De første
boliger forventet at stå færdigt i 2025, når den nye skole er klar.

Louise Buch Viftrup (Ny boligsocial Leder i Brabrand Boligforening):
Har overtaget ledelsen af den boligsociale helhedsplan efter Jesper pr. 1. august. Oplever godt samarbejde i
området. Louise kommer fra den boligsociale indsats i Skanderborg, samt som Leder af Boligsocialnet, der er et
samarbejde mellem BL og KL om udvikling af det boligsociale arbejde i hele landet. Louise har været frivillig i
Gellerup Kirke, og bor i Aarhus.
Vi er startet på en ny helhedsplan pr. 1. august, og mange af de gode aktiviteter fortsætter i området fra den
sidste helhedsplan, men der er også nye initiativer som f.eks. øget understøttelse af foreningsliv samt etablering
af et ungeråd i området. Vi har desuden øget fokus på beskæftigelse i områdets mange byggeprojekter, så der
kommer bedre jobmuligheder for områdets unge.
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Eventuelt
Søren fra Cirkus Tværs: Tak til alle de der har støttet op om cirkus i de nye lokaler. Vi får besøg fra Nairobi i
Kenya og sigøjnere, og de vil også lave cirkus i området med os.
Aske (GAF): Åbent kulturmøde på tirsdag i GAF-lokalet her i huset ved biblioteket. Man kan blandt andet høre om
kulturmidlerne, og hvad GAF barsler med af initiativer, samt præsentere sine egne projekter eller behov for
rammer for projekter eller aktiviteter.
Helle Hansen (Gellerup Museum): Museet er åbent og der er spændende udstillinger. Kom søndag d. 9. oktober.
Tur med Vandrehistorier fra Gellerup. Tjek museets Facebookside for mere information.
Mona Fahd: Hvad sker der med de input der er kommet på mødet i dag? Skal der nedsættes en arbejdsgruppe,
kommer der en handleplan eller hvad sker der? Helle (Styregruppen): Styregruppen tager det op og ser på
hvordan man kan realisere de ting vi har talt op og hvordan vi bedst kommer videre med alle de gode ideer.
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