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Det sidste år med planen –   og den næste plan
Den sociale helhedsplan fokuserer på at skaffe uddannelse og jobs til beboerne, 
samt at styrke fritidsaktiviteterne og kommunikationen i området. Hvert år op-
stiller vi ambitiøse mål for, hvad vi kan levere til området, og i 2016 leverede det 
boligsociale arbejde i gennemsnit mere end 20 procent over de mål, vi havde aftalt 
med Landsbyggefonden. Når vi kigger på Gellerup som område, er tallene for ud-
dannelse steget kraftigt, og trygheden er i top.

2017 er det sidste år med den nuværende helhedsplan. Målene for 2017 handler 
om at forankre projekterne. Projekterne forankres enten som selvstændige virksom-
heder, som øget selvhjulpethed blandt beboerne eller som optimeret drift blandt 
vores samarbejdspartnere. Vores medarbejderne sikrer målrettet, at vi får formidlet 
al den viden, der er skabt i projekterne siden 2014, ud til beboere og samarbejds-
partnere.

Siden 2015 har vi været i gang med at lave en ny helhedsplan for 2018-21, og de 
sidste aftaler skal falde på plads i løbet af 2017. Der har hidtil været meget fokus på 
tryghed og uddannelse, og her har vi nået meget mere, end vores mest ambitiøse 
mål sagde i 2014.

I den næste helhedsplan kommer fokus til at være på uddannelse og beskæftig-
else, blandt andet i samarbejde med Instant City midt i området. Det er vigtigt, at 
beboerne kommer i arbejde, og at børnene klarer sig godt i skolen. Samtidig kom-
mer der nye beboerhuse, nye beboere og nye byggerier i perioden, og vi skal være 
med til at få det hele til at fungere bedst muligt. Vi glæder os til at tage en omgang 
mere for Gellerup.

Kristian Bjerring Lauritsen, ny leder af 
Det Boligsociale Sekretariat. Kristian 
Bjerring Lauritsen overtog stil lingen sidst 
i januar 2017. Han er med i direktionen 
i Brabrand Boligforening og arbejder i 
forvejen med udvikling af det boligsociale 
arbejde. 

Henning Winther, afgående leder af Det 
boligsociale Sekretariat i Gellerup- 
Toves høj. 

Ny plan – Ny leder 

En boligsocial helhedsplan er en fireårig aftale mellem 
boligforening en, beboerne og kommunen. De fleste 
penge kommer fra Landsbyggefonden, men kommu-
nen og boligforeningen betaler også til den. Man søger 
om en social helhedsplan, hvis der er mange beboere i 
et alment boligområde, som ikke har arbejde eller ud-
dannelse, og der er meget kriminalitet. Helhedsplaner-
ne skal udvikle områdets kapacitet til at fungere nor-
malt med flere beboere i uddannelse og job og bedre 
fritidsaktiviteter. 

Hvad er en boligsocial helhedsplan?
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Kaffé Fair  var indstillet til Af-
tenskolernes Pris i 2016 – flot! 
Jeg vil også fremhæve Omde-
lerkorpset, hvor lokale unge 
er ansat i fritidsjob, hvor de 
omdeler boligforeningens 
beboerblad Skræppen og 
informationsbreve om de 
mange fysiske forandringer, 
der præger området.

Samarbejdet imellem det bo-
lig sociale sekretariat og Børn 
og Unge har i 2016 været 
præget af en større gensidig 
forpligtelse, til gavn og glæde 
for børn og unge i området.

Det boligsociale område er et 
vigtigt indsatsområde for de 
almene boligorganisationer, 
og mange arbejder strategisk 
med det boligsociale - ikke 
mindst i Gellerup-Toveshøj. 
Det betyder, at der er klare 
målsætninger for indsatser-
ne, evidens samt kobling til 
den øvrige drift i boligorgani-
sationen, nybyggeri m.m. 

2016
„ „ „

Gitte Vesti
Kontorchef, Integration og Bydels-
udvikling, Aarhus Kommune

Keld Laursen
Direktør i Brabrand Boligforening

Bent Madsen
Direktør, Boligselskabernes Lands-
forening

Berit B. Vinther
Områdechef, Område Silkeborgvej,
Børn & Unge, Aarhus Kommune

Jeg ser frem til, at også 2017 
bliver et år, hvor de mange 
gode kræfter i området arbej-
der sammen om den massive 
omdannelse, som skal gøre 
Gellerup/Toveshøj til en at-
traktiv bydel i Aarhus.

„ Fotograf Anna-Lene Riber

Grundlovsfest 2016 
– ansigtsmaling.
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Kan ikke betale huslejen

Omkring 600 personer er ramt af kontant-
hjælpsloftets nye regler i Gellerup og To-
veshøj. De nye regler skar drastisk ned i de 
sociale ydelser, og reglerne er specielt rettet 
mod samlevende kontanthjælpsmodtagere 
med flere børn.
De boligsociale medarbejdere møder også 
beboere, som sidder og græder i desperation 
over ikke at kunne betale deres husleje efter 
at have sparet på alt andet i månedsvis. Og 
det er ikke enkeltstående tilfælde: Brabrand 
Boligforening har sendt dobbelt så mange 
rykkerbreve for husleje ud i januar 2017, 
nemlig 187 i forhold til december 2016, 
hvor tallet var 94.

– Det var et puslespil. Vi gik ind og analyserede på, 
hvem der kunne være behjælpelig med hvad, og 
forsøgte at skabe en kædereaktion, fortæller Senay 
Arikan, projektmedarbejder Get2Job. 

Da kontanthjælpsloftet blev indført den 1. oktober 
2016 begyndte en hel ny slags partnerskab mellem 
Det boligsociale sekretariat i Gellerup og Toveshøj og 
Aarhus Kommunes jobcenter. Netværket SomaliFood, 
der består af somaliske kvinder, var de første der nød 
godt af det nye samarbejde:

– Det lykkedes jobcenteret at finde de helt rigtige 
folk, med de helt rigtige kompetencer, og sætte dem 
ind på det helt rigtige tidspunkt, så vi fik en kæde
reaktion i indsatsen for at dække SomaliFoods behov, 
fortæller Senay.

Kvinderne ville selv
Tara Magill Hansen er Jobkonsulent i Aarhus Kom-
mune og tilknyttet teamet ”Job i Fokus”. Da kontant-
hjælpsreformen blev indført og Aarhus Kommune 
oprettede en Jobcafe i beboerhuset Yggdrasil, fik hun 
og kollegaen Inge Nielsen hurtigt øje på en gruppe 
somaliske kvinder i Gellerup og Toveshøj:

– De her kvinder har ud af egen lomme handlet 
ind og tilberedt somalisk mad, for at vise at de kun-
ne. Der er et marked for somalisk mad, så vi arbej-
der videre med den ide og opkvalificerer kvinderne 
gennem arbejde og praktikker, siger Tara.

Jobcentret samlede alle sagmapperne hos ”Job i 
Fokus”, så de boligsociale medarbejdere og Somali-
Food alle havde en enkelt sagsbehandler at holde 
kontakt med.

Trine Thomsen, afdelingsleder i Dagpenge og Kon-
tanthjælp i Aarhus Kommune forklarer:

– Jobcenteret blev opmærksom på en gruppe soma-
liske kvinder og satte spot på dem. Vi opdagede, at de 
har et engagement, som vi ikke ser, når de kommer i 
jobcentrene. Det var en øjenåbner for os. Men gruppen 
blev også valgt, fordi det er en stor gruppe, og mange 
af dem har været på kontanthjælp i mange år.

De udvalgte ledige kvinder har nu fået hygiejne-
beviser. Og det gør dem både i stand til at lave mad 
i egen virksomhed og at søge køkkenarbejde i for 
eksempel et cateringfirma. På få måneder har kvin-
derne opkvalificeret sig og forbedret deres chancer på 
arbejdsmarkedet væsentligt.

Kurser i nærområdet  
Kurserne med jobkonsulenterne er foregået i Det 
Boligsociale Sekretariats mødelokaler i kvindernes 
nærområde. Det har gjort det hele meget nemmere 
Og de deltagere der er gode til dansk har kunnet 
hjælpe de andre. Det praktiske er foregået hos Kaffe 
Fair, som har fagkundskab og køkkenfaciliteter.

Aarhus Kommune etablerede et lokalt Jobcenter i det 
gule beboerhus Yggdrasil i Gellerup. Det gav mulig-
hed for målrettet og lynhurtigt at opkvalificere en 
hel gruppe motiverede kvinder og klæde dem på til 
arbejdsmarkedet:

– Det handler ikke kun om at få job. Det handler 
også om at fastholde jobbet. Det er ikke nok at få 225 
timers arbejde, hvis man ikke møder til tiden eller 
laver andre fejl, understreger Ghassan. Han har også 
undervist i de skrevne og uskrevne regler der findes 
på en arbejdsplads:

– Vi har snakket om racisme, svinekød og hvordan 
man kan sikre sig en back-up til at passe et sygt barn, 
så man kan passe sit job, fortæller Ghassan.

Taler du dansk?
Arbejdsgiverne spørger om tre ting, fortæller Senay 
og Ghassan:

– har du erhvervserfaring?
– taler du dansk?
– er du stabil?

Og det er netop det, kurset kan give de ledige. Kaffe 
Fair, der i forvejen er en social-økonomisk virksomhed, 
der hjælper ledige med afklaring, opkvalificering 
og hygiejnekurser, er tredje ben i projektet. Her kan 
uddannes køkkenpersonale i køkkenet, og somaliske 
Roda Ahmed er en stærk og erfaren rollemodel og 
mentor, der kan lære deltagerne det danske køkken-
sprog og arbejdskultur. Og den model for samarbejde 
vil de boligsociale medarbejdere gerne se mere af:

– Jobcentret gav os lov til at lave aktiviteter for 
kvinderne. Og det er jo en anerkendelse af den bolig-
sociale indsats, at vi kan hjælpe kvinderne i mål for 
jobcenteret, slutter Senay Arikan.

Boligsocial 
kædereaktion

Aarhus Kommunes 
medarbejdere til 
uddeling af hygi-
ejnebeviser i Kaffe 
Fair.
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Sleep-In Gellerup åbnede fredag den 13. januar med 
en stor reception og mange gæster. En ildevarslende 
dato. Men ikke for de tre somaliske kvinder der tilbe-
redte maden til festen. De er nemlig med i netværket 
”SomaliFood”, og for dem var det en chance for at 
lave lidt reklame.

– SomaliFood er et netværk af 14 somaliske damer, 
der vil klare sig selv i restaurant- og cateringbran-
chen, fortæller Kaltuma Guraa. Siden kontanthjælps-
loftet blev varslet indført sidste år, er de målrettet 
gået efter at blive så godt klædt på til fremtiden som 
muligt.

Jobsøgning og hygiejnebevis
En del af kvinderne i SomaliFood har allerede fået 
arbejde. Mange af dem vil gerne have flere timers 
arbejde om ugen, og midlerne til at få job er job-
søgningskurser i lokalområdet og hygiejnebeviser. 
Kaltuma Guraa er selv ved at tage kurser i virksom-
hedsdrift for at netværket kan udvikle sig.

Somaliske kvinder på en mission
For somaliske kvinder og mænd er maden en vigtig 
del af den somaliske kultur. Men efter mange år med 
somaliere i Danmark er kendskabet til somalisk mad 
blandt danskerne stadig meget begrænset:

– Danskerne ved ingenting om somalisk mad. Men 
ligeså snart de smager på den, elsker de den, smiler 
Kaltuma Guraa. 

Somalisk mad er traditionelt krydret. Men slet ikke 
så stærk som for eksempel indisk mad. Og kvinderne 
i Somali Food er sikre på, at danskerne nok skal få 
ganerne op for deres afrikanske mad:

– Vi er ved at udvikle en sød sambusa med æble 
og kanel, fortæller Kaltuma. Sådan en findes ikke i 
Somalia, og SomaliFood er ikke bange for at prøve 
nye og også gerne sundere metoder af:

– Sambusa er traditionelt friturestegt. Men vi laver 
også en version, hvor vi pensler dem med æg og ba-
ger dem i stedet, beretter Kaltuma.

Nu går jagten ind på et velegnet køkken, der kan 
bruges til formålet. Og så skal der produceres soma-
lisk mad til danskerne…

SomaliFood har tilbudt Aarhus Kommune at lave mad 
sammen med frivillige i form af forældre en gang 
hver måned. Det vil give kvinderne i Somali Food en 
hel masse erfaring i at planlægge, tale med danske-
re og i at styre et køkken. Samtidig vil det udbrede 
kendskabet til somalisk mad hos danskerne:

Prøveklud på skolerne
– Vi kunne godt tænke os, at folkeskolerne en gang 
hver måned køber råvarer, som forældrene så tilbere-
der, siger Kaltuma Guraa. Og det skal ikke kun være 
skoler med somaliske elever.

SomaliFood arbejder på at få et CVR-nummer, 
der giver mulighed for at tjene penge. Men man må 
ikke konkurrere ved at levere kommunalt støttet 
skolemad, så indtil videre skal skolerne bruges til at 
brande somalisk mad blandt danskerne og få indhen-
tet noget praktisk erfaring til kvinderne.

– Det er jo ikke dyrt at købe noget mad og lave 
nogle forsøg. Men vi vil gerne tjene lidt på det også, 
så vi føler vi får noget ud af det, siger Kaltuma.

SomaliFood
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Hygiejne
bevis og

– Jeg har presset jer. 

Jeg sagde: I Danmark 

møder man 15 minut-

ter før man skal. Og I 

har overbevist mig. 

Sådan sagde sous-

chef i Kaffe Fair, 

Roda Ahmed, da 12 

somaliske kvinder sidst 

i december modtog deres 

nye hygiejnebeviser.

„

Morgenbord hos 
Kaffe Fair. To slags 
hjemmelavet syltetøj.
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Morgenbord hos Kaffe Fair. To 
slags hjemmelavet syltetøj.

Roda Ahmed får de somaliske kvinder 
igennem køkkenkurset på rekordtid og 
med gode resultater. Her i samtale med 
Alexander Muchenberger fra Smag à la 
Gellerup.

Hygiejne
bevis og

Med sit nye hygie-
jnebevis kan Fadumo 

Mohamad Ali søge job 
indenfor restaurant- og 
catering. Hun har arbe-
jdet 10 år i rengørings-
branchen. Men hun har 
været ledig længe og nu 

skal det være.

Siciido Ibrahim Ali 
måtte gå midt i 

jobsøgningskurset, 
da hun allerede har 
fået job, 2 timer om 

ugen – og nu skal 
der søges flere timer.

  Abdi Ali med sit 
nye hygiej nebevis i 
hånden. Hun er en 

af de 12 kvinder der 
nu har kvalificeret 
sig til et køkkenjob 

på rekordtid.

Jobsøgningskurser i lokalområdet 
er særdeles effektive. For eksempel 
kan de der er gode til dansk hjælpe 
de andre.

De 12 kvinder vil gerne arbejde med at lave mad. Og så skal man 
have et hygiejnebevis.

Hygiejnekurset blev gennemført i Kaffe Fairs køkken i Bra-
brand Boligforenings hovedkontor i Rymarken. Og hele ideen er 
hurtigt at opkvalificere ledige, så de er kvalificerede til at søge 
job i for eksempel cateringbranchen.

– Jeg troede ikke, man kunne opnå så meget så hurtigt. De har 
fået et utroligt fagligt løft. Men de her kvinder er altså også bare 
toppen. De retter hinanden og er meget motiverede, roser Roda 
Ahmed, som er en del af Det Boligsociale Sekretariat.

Det har været nødvendigt at dele holdet op i to, så den ene 
gruppe fik teoriundervisning, mens den anden stod i køkkenet. 
De 12 kvinder har mødt klokken 6:50 hver morgen på Kaffe Fair, 
og nu er de klar til at søge job, som de gerne vil have og er fuldt 
ud kvalificerede til, fortæller Roda Ahmed:

– Nu kan de søge job som for eksempel køkkenmedhjælper, 
fordi de ved hvordan de skal behandle råvarerne. 

Flere af de somaliske kvinder understreger, at kurset har givet 
dem mod på at tale mere dansk. Når man lærer køkkensproget, 
er man ikke så bange for at åbne munden og sige noget på dansk 
længere. Nu glæder kvinderne sig til at komme ud på arbejds-
markedet og blive endnu bedre til dansk:

– Det er den eneste måde at lære sproget på, mener Roda 
Ahmed.  

køkken
sprog
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Ulla Bording Jørgensen

Halima, Lul og Dega - blokambassadører

2016 blev året hvor blokambassadørerne blev kendt over 
hele Danmark. De viste, hvor vigtigt det er at informere 
borgere og beboere på en god måde. 

Blokambassadørerne blev oprindeligt grundlagt i 2014 
for at stoppe hærværk. 

De 13 kvinder og tre mænd i blokambassadørkorpset 
var godt i gang med at informere om affaldssortering og 
stoppede affaldsskakter, da kontanthjælpsreformen, med 
voldsomme nedsættelser i de store børnefamiliers tilskud 
og kontanthjælp, blev indført.

Uforståelige breve
– Blokambassadørerne fortalte, at brevene fra kommu-
nen blev smidt ud, og at mange slet ikke forstod dem. Så 
udviklede vi en meget visuel brochure, der kort og klart 
forklarede reformens konsekvenser og oversatte den til 
arabisk, engelsk og somalisk, husker leder af Blokambas-
sadørerne, Ulla Bording Jørgensen.

Inden den første oktober havde blokambassadørerne infor-
meret samtlige opgange i Gellerup og Toveshøj om kontant-
hjælpsreformen. De talte med flere end 1000 beboere på 
stier, veje og i opgange bare i juli måned.

Kimet ned af medierne
– Da vi var færdige med at informere beboerne om kontant-
hjælpsreformen, og blokambassadørerne skulle i gang med 
næste tema; at spare på vand, el og varme, begyndte alle 
medierne at ringe til os, fortæller Ulla.

– I september og oktober måned var der mange af de 
landsdækkende medier, der gerne ville en tur rundt med 
blokambassadørerne for at vise, hvordan vi var i dialog med 
beboerne om de nye regler, skønt det var passé i forhold til 
vores arbejde.

 

Da blokambassadørerne havde mest travlt, talte de 
med flere end 1000 beboere på en måned. Her er det 
Lul og Habiba, der informerer beboerne.
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Otte timer om ugen arbejder somaliske Deeqa Abukar som Blokambassa-
dør i Gellerup og Toveshøj. Blokambassadørerne er en del af det bo-
ligsociale arbejde:

– Jeg var rigtig glad, da jeg fik min første lønseddel ind i min eboks, 
for første gang i mit liv i Danmark, fortæller Deeqa Abukar. 

Arbejdet som blokambassadør tæller som timer i systemet i modsæt-
ning til de praktikker og tilskudsordninger, som mange af blokambas-
sadørerne før har været igennem. Det betyder, at blokambassadørerne 
opfylder kravet om minimum 225 timers årlig beskæftigelse, som blev 
indført med den nye kontanthjælpsreform. Men fem-otte timers fast ar-
bejde om ugen er især et vigtigt skridt på vejen til selvforsørgelse. Og det 
er noget, der tænder lysene i øjnene hos kvinderne:

– Mine børn er glade. Mor arbejder nu og har også fået nogle ekstra 
penge ind på kontoen ... endelig!

Deeqas første lønseddel

Lige nu er der lektiehjælp at få 10 forskellige steder i Gellerup og Toves-
høj. Lektiehjælpen er spredt ud i områdets kommunale klubber og lokale 
foreninger.

Koordinator for lektiehjælpstilbuddene, Ulla Bording Jørgensen, for-
tæller her om udviklingen i 2016:

 – Repræsentanter fra lektiecafeerne har givet udtryk for, at de mangler 
lektiehjælpere, og da vores unge praktikant og senere medarbejder, Anna 
Carøe, selv har været frivillig lektiehjælper, påtog hun sig at rekruttere 
unge studerende, hvilket forældrene har oplevet som et løft.

Altid hjælp at få
Samarbejdet mellem de forskellige tilbud er også vigtigt i det boligsocia-
le arbejde. Tilbuddene koordineres, så eleverne kan få kompetent hjælp 
uanset, hvilken slags lektier, de har for i skolen:

– Med lektiekoordineringen får vi gjort det mere tydeligt for forældre-
ne, hvor deres børn kan få hjælp til lektier, men vi får også vist de forskel-
lige lektiecafetilbud, hvor der er andre, der brænder for det samme som 
dem og åbnet op for samarbejde og koordinering. For eksempel har nogle 
i en forening henvist børn til en anden forening med en anden lektiecafe, 
fordi de vidste, at der var større mulighed for at få dygtig hjælp til mate-
matiklektierne der, slutter Ulla Bording Jørgensen.

Styrpå
  lek
tier
ne

– Jeg var rigtig glad, da jeg fik min første lønseddel ind i 
min e-boks, for første gang i mit liv i Danmark, fortæller 
Deeqa Abukar.
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Fed Ferie 

Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et frivilligt netværk mellem foreninger, myndigheder og Bra-
brand Boligforening. Det er Samvirket, der viser alle nye medarbejdere og aktive frivillige rundt 
i Gellerup og Toveshøj på de særlige ”Intro-dage”. Der er en introdag i marts og én i september. 
Desuden mødes vi i Samvirket til årsmødet, hvor vi fejrer året der gik, hylder de frivillige for 
deres store arbejde og overækker ”Samvirkets pris” til en ildsjæl, der har gjort en særlig indsats i 
området. Desuden har vi styregruppevalg.

Samvirkets aktivitetsmidler
 Hvert år er Samvirket med til at understøtte flere af de traditionelle fælles arrangementer i 
området som for eksempel Grundlovsdag, dimissionsfest for dimitterende studenter, uddannelses-
messe og så videre. 

I 2016 har flere vist interesse for et bredere samarbejde mellem deltagerne i Samvirket. Det 
glæder Wissal El-Arid, Netværkskoordinator i Samvirket:

– Det er en meget engageret styregruppe, der har fingeren på pulsen. Og det kan mærkes til de 
fire kvartalsmøder, der er blevet afholdt i 2016. 

Lokalt baserede foreninger kan også søge støtte fra Samvirkets aktivitetsmidler til aktiviteter, i 
området.

– sammen gør vi en forskel 

Foreningsunderstøttelse er også en del af Det Boligsociale Sekretariats virke. Her samarbejdes 
med Aarhus Kommunes afdeling for Sport og Fritid.

– Vi har arbejdet for at styrke foreningsbestyrelserne og har haft stor fokus på at styrke sam-
arbejdet på tværs af foreningerne. Når flere frivillige og foreninger slår sig sammen, har man for 
eksempel flere trænere, som så kan efteruddannes sammen. Dette opkvalificerer aktiviteten, siger 
Wissal El-Arid, netværkskoordinator i Samvirket.

Fokus på bæredygtige foreninger
Wissal koordinerer foreningsunderstøttelsen:

– Vi har også sat fokus på bæredygtighed i selve driften af foreninger. Det 
er blandt andet kurser i foreningsudviklingsforløb, rådgivning i hvordan man 
laver regneskab og budget, al det formelle papirarbejde samt de praktiske ting, 
der også skal være i orden således at alt bliver mere effektivt.

I 2016 lykkedes det at få flere unge ind i foreningsbestyrelser.
Det kan være en jungle at starte en ny forening op, men mange lokale frivil-

lige har faktisk ekspertisen og mange års erfaring i netop dette. Wissal håber, 
at de store, veletablerede foreninger gerne vil hjælpe nye og mindre foreninger 
endnu mere, end de gjorde i 2016.
– Næste år vil vi sætte fokus på selve aktiviteterne og udvikling af aktiviteter, 
siger  Wissal El-Arid 

Foreningsmentor er ligeledes et samarbejde mellem 
Aarhus Kommunes afdeling for Sport og Fritid og Det 
Boligsociale Sekretariat. Men nu er Red Barnet også 
kommet med. 

Formålet med ForeningsMentor er, at hjælpe børn 
og unge i gang i foreningslivet. En ”mentor” formid-
ler kontakten til for eksempel en sportsklub og følger 
med i, hvordan det går.

I 2016 har ForeningsMentor været i kontakt med 
38 børn og deres forældre. ForeningsMentor har af-
sluttet 23 børn som er fortsat i foreningen en sæson. 
15 børn som har været i gang i foreningslivet med 
hjælp fra mentoren, er desværre ikke er fortsat efter 
mentoren har afsluttet forløbet. 

Der er nu etableret et samarbejde med Red Barnet 
og Dansk Boldspil Union. Red Barnet tager sig af re-
krutteringen af frivillige og Dansk Boldspil Union har 
ansat en ressourceperson til at tage særligt i mod nye 
børn i foreningerne.

Vi har lige nu fem frivillige mentorer i Gellerup. I 
alt har 20 frivillige være tilknyttet ForeningsMentor i 
2016.

 

SAMVIRKET

Foreningsunderstøttelse

ForeningsMentor

Wissal El-Arid, 
netværkskoordi-
nator i Samvirket

”Fed Ferie” bød blandt andet 
på cheerleadertræning i 
Globus1
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Gellerupparken skal have et ”Samlingshus” i stedet 
for et ”Foreningernes Hus.”

”Samlingshuset” bliver på ca. 1.800 kvadratmeter. 
Derudover bliver der i bygningen et bibliotek på ca. 
800 kvadratmeter. 

Som noget nyt bliver der mulighed for at reserve-
re lokaler til private arrangementer som bryllupper, 
fødselsdage og andre fester:

– Det er beboernes behov, at der kan laves private 
selskaber, siger Nasir Jama. Han sidder i ”Udvalg for 
Samlingshus, og han er næstformand i Gelleruppar-
kens afdelingsbestyrelse: 

– Det betyder at vi får et nyt hus, der passer til 
foreningernes behov, plus rum til workshops og andre 
faciliteter.

Samlingshuset i Gellerupparken kommer til at 
bestå af fire elementer samlet på Verdenspladsen ved 
Gellerupbadet:
• Afdeling 4’s administration og bestyrelse
• Bibliotek
• Multisal (festsal)
• Foreningernes lokaler
Nu går arkitektkonkurrencen i gang, idet fem 
prækvalificerede arkitektfirmaer vil blive bedt om at 
tegne ”Samlingshuset” og ”Biblioteket”. 

– Nu glæder vi os til at komme i gang med design-
perioden. Jeg kan sige, at der bliver mulighed for at 
opholde sig på taget. Men vi kan sige meget mere om 
et par måneder, siger Nasir hemmelighedsfuldt.

Fed Ferie 

Brabrand Boligforenings Afdeling 5, Toveshøj, barsler 
også med planer om et nyt beboerhus. Men det kan 
også ende med en renovering af det gamle beboerhus 
Laden:

– Vi arbejder i to spor. At renovere Laden og gøre 
den større, eller bygge helt nyt. Lige nu er der en 
 undersøgelse i gang om, hvad der kan lade sig gøre, 
og hvad der er økonomisk rentabelt, beretter for-
mand Anett Sällsäter Christiansen.

Foreningslivet gør en 
forskel for børn i Gellerup

Foreningernes Hus er nedslidt og de 32 foreninger 
glæder sig til at flytte. Men det var ikke alle, der var 
begejstret for pludselig at skulle dele hus med en 
offentlig myndighed som kommunen.

– I mange af de lande, beboerne kommer fra, kan 
myndighederne udgøre et problem. Der var nogle der 
var bange for at kommunen ville overvåge aktivite-
terne i huset. Men nu er der fuld tillid, og vi glæder 
os til at arbejde sammen med andre institutioner om 
for eksempel en kantine, hvor man kan få sig noget 
mad, fortæller Nasir.

Foreningernes Hus 2017
Per Thomsen er leder i Foreningernes Hus 
i dag. Og som sekretær i Husrådet bli-
ver han også hørt i processen forud 
for et nyt ”Samlingshus”.

– Der er et ekstremt højt 
aktivitetsniveau i Foreningernes 
Hus i dag. Der var 124 arran-
gementer i fællesrummene i 
december måned. Derudover 
kommer alle møderne og ar-
rangementerne i de forskel-
lige foreningers egne lokaler, 
siger Per Thomsen.

Der er i dag omkring to 
måneders ventetid, hvis man 
vil lave et weekendarrange-
ment i Foreningernes Hus.

 

Per Thomsen er eneste fuldtidsansatte i huset. 
Jawhara Hussein Ali, der gør rent, er ansat på halv 
tid, og Mohammad Ibrahim Mateen, der er pedel, 
er ansat 5 timer om ugen. Her er ingen graffiti på 
bordene, aldrig vold og meget sjældent tyverier eller 
lignende:

– Foreningerne tager i den grad ansvar for huset, 
fortæller Per Thomsen. Han så gerne, at ånden fra 
Foreningernes Hus blev ført videre i det kommende 
”Samlingshus”.

Nyt 
Samlingshus 

Nyt beboerhus i Toveshøj?

Nasir Jama og Per 
Thomsen ser frem til 
et nyt Samlingshus i 

Gellerup.
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I den næste helhed-
splan kommer fokus til 
at vtære på forebyg-
gelse og beskæftigelse, 
bl.a. i samarbejde med 
Instant City midt i 
området.

Verdenshaverne hygger rundt 
om bordet i Laden sammen med 
Lars Skydsgaard fra Laden.

Det Boligsociale Sekretariat for 
Gellerup-Toveshøjs 13 forskellige grene 
præsterede godt i 2016. Næsten alle nåede 
deres mål og nogle nåede meget mere.

2016 har været et begivenhedsrigt år i den 
boligsociale helhedsplan. Kontanthjælpslof-
tet har fyldt meget, både i medierne, i vores 
beskæftigelsesrettede indsatser og i forhold til 
Samvirket. 

Vi fik også nyt udseende på gellerup.nu, 
og Blokambassadørerne oplevede en regulær 
mediestorm med masser af omtale i lands-
dækkende medier. Endelig var det året, hvor 
prækvalifikationen til den kommende helheds-
plan blev godkendt og indsendt efter en meget 
omfattende proces. 

Men 2016 var også året hvor de boligsociale 
medarbejdere i gennemsnit leverede mere end 
20% over de mål, vi havde aftalt med Lands-
byggefonden. 

12



Verdenshaverne er flyttet ind i Tousgårdsladen og 12 nye kasser 
med køkkenhave skal producere krydderurter og grønt til La-
dens køkken. Projektleder Elin Kyhl Svendsen er glad for det nye 
domicil:

– Vi kan hurtigere få udstyr ud og ind af bilen, da den kan hol-
de lige ved døren, og ikke mindst møder vi nye beboere i Laden.

Her i vinter hjælper Verdenshaverne Laden med vedligehold 
og oprydning. Derudover har de lavet 12 nye bed-kasser, som skal 
blive til en køkkenhave foran Laden ind mod parken. En have, der 
kan nydes af folk i Laden og de forbipasserende. 

Køkkenhaven foran Laden er første tiltag i et helt nyt samar-
bejde:

– Det er et fællesprojekt med Smag på Aarhus, og sammen 
med dem skal vi lave arrangementer om mad og havedyrkning.

Mobilhaver 
Verdenshaverne må flytte sig for maskiner og ny infrastruktur: 

– Vi flytter på ”tingene” som den fysiske helhedsplan skrider 
frem. Det er derfor særlig vigtigt, at vores bede og sidde pladser 
i byparken er mobile for tiden, fortæller Elin.

Og 2016 bød på rigtig mange forandringer for Verdens-
haverne:

– Karen Blixens Boulevard blev indviet, og inden da flyttede 
vi blomsterbedene foran Yggdrasil hen ved svømmehallen. Den 
gamle Gelleruphave i svinget af Gudrunsvej blev nedlagt, her 
skal nemlig bygges, og vi genbrugte planter og bordbænkesæt 
andre steder. E&P huset fik blomsterkasser ved indgangene, 
og vi passer kasserne på P-pladsen. Vi passer også kasser ved 
Helhedsplansekretariatet, og sammen med Kaffe Fair lavede 
vi køkkenurtekasser på terrassen i Brabrand Boligforenings 
hovedkontor i Rymarken.

Mere 2017
Toveshøjhaven som ligger i Hasle Bakker, er den mest naturlig-
nende af haverne og derfor den, der kan bruges af andre til for 
eksempel sundhedskurser. For man har ikke bare haven men 
hele det grønne område ved Hasle Bakker at boltre sig i og 
nyde. Der bliver sandsynligvis et kursus i denne have i 2017. 

Det daglige team i Verdenshaverne består fortsat af pro-
jektlederen og mellem fire til seks medarbejdere, som er i 
løntilskud eller i praktik eller frivillige. De fleste medarbejdere 
bor i området. Bag haverne står en forening, som samarbejder 
med Det Boligsociale Sekretariat om projekt Verdenshaverne.  
Foreningens mål er, at Verdenshaverne skal blive en socialøko-
nomisk virksomhed, og det arbejdes der fortsat på. 

Verdens
Haverne 
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”Det boligsociale arbejde er uvurderligt i forhold 
til kontakten til borgerne i området. Det er det 
boligsociale der skaber synergieffekten mellem det 
offentlige og borgerne, siger politikommissær Jens 
Espensen.

Gellerup ligger på gennemsnittet af alle særligt 
udsatte boligområder (SUB), hvad angår andelen af 
trygge borgere - nemlig godt 71 procent. En endnu 
større andel har tillid til politiet i området, nemlig 79 
procent. Det er over SUB-gennemsnittet på 77,4. 

Og det er i høj grad beboernes skyld, at der er så 
roligt og trygt i Gellerup.

Beboere kontakter lokalpolitiet, når der sker et 
eller andet, og beboerne i Gellerup siger fra over 
for uro og kriminalitet. Blokambassadørerne er med 
til at få beboerne til at tage ansvar for området. Og 
Politiet arbejder sammen med beredskabet, hvor de 
boligsociale medarbejdere også er involveret.
I 2016 var der kun 17 indbrud i Gellerup-Toveshøj.

Et af politiets mål var at beslaglægge 50 køretøjer i 
2017, og det er ovenud opfyldt. Det kan man vurde-
re som noget godt eller skidt, men i hvert fald er til 
dato taget 112 køretøjer, både biler, knallerter, ATV-er 
og andre motoriserede transportmidler i de mange 
trafikkontroller, især på Edwin Rahrsvej. 

 

Vi er gode til at snakke i Gellerup – og vi gør det gerne 
og længe, og på mange sprog. Vi har også meget at for-
tælle til ”dem derude”, for bydelen har stadig et dårligt 
image hos dem, der ikke kender Gellerup.

De boligsociale medarbejdere snakker – og handler. 
Vi har også et kommunikationsteam, hvor medarbej-
derne på hver sin måde kommunikerer med beboere og 
med omverdenen:

•  gellerup.nu skriver, hvad der sker, og fortæller den 
gode historie. Det sker i beboerbladet, på portalen 
gellerup.nu og Facebooksiden af samme navn. 

•  Beboerguider – det er korpset af beboere, der viser 
gæster rundt og fortæller, hvordan de selv oplever at 
være beboer i Gellerup

Vi snakker 
og snakker...

•  Blokambassadørerne har direkte kontakt med man-
ge beboere og taler om affaldssortering, forbrugsaf-
gifter, kontanthjælpsloft, 225 timers reglen og meget 
mere

•  Foreningsunderstøttelse støtter – som navnet siger 
– foreningerne og kommunikerer med mange af de 
ildsjæle, der får aktiviteterne til at fungere i Gellerup.

•  Den boligsociale kommunikation – det er blandt 
andet et månedligt nyhedsbrev om det boligsociale 
arbejde, det er Facebook, og det er nyhedsbrevet 
Gellerup-fortællinger, som vi i samarbejde med 
Gellerupmodellen sender en gang om måneden til 
kommunale medarbejdere og netværkspersoner i 
området. 
  

– og kommunikerer

har tillid til politiet
Gellerup er trygt og roligt

Ungebyrådskandidater

– Det boligsociale arbejde er uvurderligt 
i forhold til kontakten til borgerne i om-
rådet. Det er det boligsociale der skaber 
synergieffekten mellem det offentlige og 
borgerne, siger politikommissær Jens 
Espensen.

 79%
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– og kommunikerer

har tillid til politiet

Knap 100 fagfolk og frivillige fra hele landet deltog i Gellerups ungekonference 
den 8. november 2016. Dagen var anderledes, fordi deltagerne selv var eksperter 
og fandt løsninger sammen på udfordringerne, mens der slet ingen traditionelle 
eksperter var til stede. 

I udsatte boligområder er der 25 procent af de unge, der ikke gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Hvordan skal man sætte ind? – hvordan inddrages forældre-
ne? – skal fagfolk sadle om? Det blev drøftet indgående i forskellige grupper hele 
Ungedagen i Globus1.

De fremmødte gav udtryk for, at de fik meget ud af dagen, fordi det var deres 
egne erfaringer og forslag, der var væsentlige på dagen. 

Ungedagen var arrangeret af det boligsociale arbejde i Gellerup, af Boligsocial-
net og af Ung i Aarhus Gellerup-Toveshøj. 

   UNGEDAGEN: 

Hver fjerde får ingen uddannelse

Nogle forældre har ikke 
forståelse for den danske 
skolekultur, så der skal 
skabes en dialog og en rela-
tion mellem skole og foræl-
dre. Vigtigst af alt er det, at 
de unge møder voksne, der 
har tiltro til dem. 

    Fra unge til unge
Uddannelsesmesse

Unge fra 50 forskellige uddannelser stod parat i City 
Vest onsdag den 26. oktober 2016.

Tidligere blev uddannelsesmessen holdt i Globus 1. 
Men indkøbscentret City Vest lagde lokaler til i 2016 
og det var en stor succes. Flere end 1000 unge valgte 
nemlig at komme ind og undersøge markedet for både 
ungdoms- og videregående uddannelser.

Messen havde sloganet: ”Fra unge til unge” og blev 
afholdt af netop unge fra AKF Ungdom og af Ung i 
Aarhus, Get2Ed, City Vest, UU Aarhus-Samsø, SAF, 
Samvirket og DISR.

De unge studerende fra forskellige uddannelser for-
talte hele dagen livligt om alt fra at være politibetjent 
til mediegrafiker. Og det gav mange unge på begge 
sider af bordet en lærerig dag i City Vest.

Ahmad El Ahmad   

Her kan vi se et lysende eksempel 
på, hvordan de unge sammen med 
lokale aktører og i samarbejde med 
institutioner har bidraget med at 
løfte en vigtig samfundsopgave, 
nemlig at bane vejen for at få flere 
unge fra lokalområdet til at tage en 
uddannelse. 

”

”

De unge skal lære at 
drømme om fremtiden. De 
skal give udtryk for hvilke 
”drømmejob” de har. Og 
systemet skal være bedre 
til at få dem til at drømme.

”
Maryam Fereidanian, 
beboerrådgiver.

Til venstre Nadia Boukaddid og til høj-
re Farhiya Alas, Muslimer i Dialog.
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Åbningen af Karen Blixens 
Boulevard, den 16. september 
2016, var en stor fest med mange 
deltagere fra lokalområdet

Åbning 
af Karen 
Blixens 
Boule-
vard

2016

DET 
GJORDE
     VI
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