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Kan vi sammen skabe jobs?  
Af Ghassan Hassoun, jobvejleder

48.000, altså 40.000 flere end beregnet, er blevet varslet om 225-timers reglen. Men hvor er det rummelige arbejdsmarked? Hvor og hvordan kan vi sammen skabe jobåbninger? 

Kontanthjælpsmodtagere og personer på integrationsydelse eller uddannelseshjælp skal fremover arbejde minimum 225 timer om året. Det svarer til 6 ugers ordinært, ustøttet fuldtidsarbejde.Timer i et løntilskudsjob tæller ikke med. Fra d. 1. april 2016 til d. 31. marts 2017 skal man dokumentere, at man har haft 113 timers ordinært ustøttet arbejde de seneste 6 måneder. Den 31. marts 2017 skal man dokumentere, at man har haft mindst 225 timers ordinært ustøttet arbejde de seneste 12 måneder.
Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen vil uden tvivl medføre en stigning i ansøgninger om forskellige former for hjælp i særlige tilfælde. Men de kan kun bevilges én gang – og i akutte, enkeltstående tilfælde. 

Det er billigt til at ansætte nogle i småjobDerfor opfordrer jeg alle entreprenører og firmaer især i området til at påtage sig et socialt ansvar. Alle firmaer og institutioner kan ansætte en kontanthjælpsmodtager for under 30.000 kr. om året. Kunne du som virksomhed gå foran med en frokostordning, som kan hjælpe en beboer i beskæftigelse fem timer om ugen? Så kontakt Fremskudt Jobvejleder Ghassan Hassoun, på 2336 1007.

Det er ufaglærte jobs man efterlyser, som f.eks. rengøring/køkken, pædagogmedhjælper og piccoline. Derfor er fremskudt jobvejledning i gang med at etablere et samarbejde med forskellige lokale institutioner med henblik i at formidle jobmuligheder til beboerne. Jeg sidder i øjeblikket med en del kvinder som brænder for at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi kan matche dit firmas forventninger med de beboere vi har.

Flere småjobs i Gellerup 
Ahmad til tops i byggebranchen
Købmand fra morgen til aften
To mediekurser på vej
Beboerhusene nærmer sig
Bokserne deler igen håndmadder ud
Skraldet tiltrækker rotter
Gellerups sommer
Bypark starter med Fossen
Laden på beboernes hænder 
Gadefest 16. september
Somaliske piger udstiller
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Af Lars Christensen 

Blokambassadørerne i Gellerup 
kontaktes af mange, som rammes 
af kontanthjælpsloftet.

”Det er både her fra Brabrand og uden-
for Aarhus,” fortæller Halima Ahmed. 
Blokambassadørerne i Gellerup og Tove-
shøj har foldere med oplysninger om de 
nye regler – også på arabisk og somalisk. 
Mange kontakter dem i øjeblikket for at 
forstå, hvad det helt præcist er de for-
ventes at gøre nu.

Kæmp for et job
Hvad fortæller Blokambassadørerne så?
”Jeg siger, I skal have 225 timers arbejde 
om året, ellers rammes I. Og hvis I er et 
par på kontanthjælp, mister I den enes 
kontanthjælp, hvis I ikke begge arbejder 
113 timer inden den 1. oktober. Jeg råder 
dem også til maksimalt at rejse ud af 
landet i 14 dage,” oplyser Halima.
Halimah Ahmed har selv problemer 
netop nu. Men det skyldes ikke de nye 
regler. Hun venter på at blive godkendt 
til SU, fordi hun snart skal begynde på 
en uddannelse. Så hun kender alt til ikke 
at vide, om huslejen kan betales den 
første i måneden. Alligevel skriver hun 
hver eneste dag selv en ansøgning til et 
deltidsjob, og hun hjælper også mange 
andre med ansøgninger og CV.
”Der er mange, der er meget bange. 
Men vi siger, at de skal få lavet et godt 
CV som det første. De kan få hjælp på 
biblioteket og også i Det boligsociale Se-
kretariat, samt i Livsværkstederne i City 
Vest,” oplyser Halima.

Job efter mange praktikker
”Mange finder heldigvis arbejde,” for-
tæller Lul Mohammed. 
Lul Mohammed har selv arbejde og er 
ikke berørt af de nye regler. Hun fik fast 
job efter mange måneders praktik og 
kurser. Blokambassadørerne forsøger 
at forberede de berørte borgere på, at 
de kan komme til at miste rigtig mange 
penge på grund af de nye regler:
”Hvis I er et par på kontanthjælp med 
fire børn, risikerer I at mangle 8000 kro-
ner den 1. oktober. Det er rigtig mange 
penge og som regel ret høje huslejer, vi 
taler om,” mener Lul Mohammed. 

Jeg er nervøs
Dega Jemaale begyndte som Blokam-
bassadør i maj:
”Det får mig til at føle mig aktiv, og det 
giver mig en glæde. Vi taler jo både med 
somaliere, tyrkere og arabere, og det er 
dejligt,” siger Dega på klingende dansk. 
Jobbet som blokambassadør giver Dega 
Jemaale fem timers arbejde om ugen:
”Fem timer om ugen er 
ikke nok for mig, så jeg 
har lavet et nyt CV og har 
søgt job i butikker, bør-
nehaver og Dansk Super-
marked,” fortæller Dega.
De tre kvinder oplyser 
også beboerne i Gelle-
rup og Toveshøj om de 
nye regler for borgere på 
integrationsydelse. Og 
de ændringer er allerede 
trådt i kraft.
Beskæftigelsesforvalt-
ningen i Aarhus Kom-
mune har ikke nogen tal 
på, hvor mange borgere 
der har henvendt sig på 
grund af de nye regler om 
kontanthjælp.

Når loftet falder ned

Halima, Lul og Dega er blokambassadører i Toveshøj og Gellerup. I øjeblikket kontaktes 

de af mange, der frygter konsekvenserne af det nye lavere loft for kontanthjælp og inte-

grationsydelse.

De to blokambassadører Lul Mohamed Egal 
(nederst) og Maryan Noor deler information 
om kontanthjælpsreformen i mange opgange. 
I midten projektleder Ulla B. Jørgensen.
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Det lysner med at skabe mindre 
jobs i Gellerup-området. Det 
glæder især kontanthjælpsmod-
tagere, som har hårdt brug for 
jobs - jobs, der samtidig forhin-
drer, at de mister boligydelser 
og andre ydelser. 

De skal hvert år have mindst 225 timers 
lønnet arbejde for ikke at miste støtte. 
Inden 1. oktober i år skal de endda have 
haft 113 timers arbejde. 
De positive nyheder kommer fra flere 
fronter:
Brabrand Boligforening og Aarhus Kom-
mune blev lige før sommerferien enige 
om at øge jobmulighederne, blandt an-
det ved at opkvalificere kontanthjælps-
modtagere til at kunne påtage sig ledige 
jobs. 
Gellerupparken og Toveshøj forsøger 
sammen med Det boligsociale Sekre-
tariat og boligforeningen at finde nye 
jobs, eksempelvis inden for rengøring, 
grønt arbejde, genbrug og så videre. Et 
konkret eksempel er, at der oprettes et 
vikar-korps til rengøring af opgange i de 
to afdelinger.
Der er netop ansat syv blokambassa-
dører i Det boligsociale Sekretariat. De 
er på kontanthjælp, men via dette fem-
timers job får de mulighed for at bevare 
boligydelser mv. 
Det boligsociale Sekretariat mærker et 
pres fra beboere, der vil i arbejde. De 
ønsker hjælp til at lave CV og til at søge 
konkrete jobs. Sekretariatet gør alt for at 
kunne hjælpe disse beboere.
Instant City arbejder på at fremme 
iværksætteri, blandt andet inden for fø-
devarer. Her og i iværksætterfællesska-
bet Opgangen er der gode muligheder 
for at afprøve egne ideer til selvstændig 
virksomhed.

Vi skal opkvalificere borgerne
Aftalen med Aarhus Kommune er ikke 
konkretiseret endnu, men boligforenin-
gens formand Keld Albrechtsen vil kon-
takte kommunen for at høre, hvordan 
aftalen skal udmøntes:

”Vi er enige om, at vi skal samarbejde 
om jobskabelse og opkvalificering af 
kontanthjælpsmodtagere. Boligforenin-
gen og afdelingerne har selv arbejdet på 
at finde ideer til jobs, og i forlængelse af 
den indsats skal vi have kvalificeret bor-
gerne til at varetage disse jobs. Derfor 
skal vi samarbejde med beskæftigelses-
forvaltningen, oplysningsforbund og an-
dre,” siger Keld Albrechtsen.
Formanden har også noteret sig, at der 
i Aarhus Byråd er et politisk flertal for at 
bruge yderligere tre mio. kroner årligt på 
at holde byen ren – plus en særbevilling 
på fem mio. kr. næste år i forbindelse 
med Kulturhovedstaden.
”Det forslag skal vi bestemt også disku-
tere, så vi kan få skabt nogle flere jobs,” 
siger Keld Albrechtsen. 

Ansæt en person
Hvis du er leder i en institution eller 
virksomhed og læser dette, så tænk over 
dette:
For under 30.000 kr. om året kan du 
både få udført relevant arbejde og være 
med til at afhjælpe en tikkende kontant-
hjælps-bombe, hvis du ansætter en kon-
tanthjælpsmodtager i mindst fem timer 
ugentligt. Med en ansættelseskontrakt 
på fem timer ugentligt er kontanthjælps-
modtageren sikret mod at blive straffet 
i kontanthjælpsreformen, han/hun får 
god kontakt til arbejdsmarkedet, OG du 
vil få løst relevante opgaver på din ar-
bejdsplads.

Flere småjobs i Gellerup

Af Birger Agergaard

Brabrand Boligforening vil gerne skabe flere jobs til beboerne, eksempelvis inden for ren-

gøring. Aftalen med Aarhus Kommune betyder også, at dagpengemodtagere kan opkva-

lificeres til at søge job. (foto: Jannie Ravn Bechsgaard)
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”Typisk monterer jeg bjælker, 
søjler og kryds der skal holde 
bygningen i balance,” fortæller 
20-årige Ahmad Said fra Gelle-
rup. Han er i fuld gang med at 
bygge hotel i centrum af Aarhus. 
Indtil videre har han arbejdet i 
syv måneder på Wakeup-hotel-
let ved siden af Bruuns Galleri 
i den gamle AarhusKarlshamn-
bygning.

Ahmad Said har allerede en uddannelse 
som automontør. Men det var umuligt 
for ham at finde arbejde som mekaniker 
eller automontør, så efter en periode på 
dagpenge sagde Ahmad ja tak til en må-
ned i virksomhedspraktik hos smedefir-
maet Richard Thomsen. Efter en måned 
blev virksomhedspraktikken forlænget 
med endnu tre måneder. Og i dag er han 
fuldtidsansat på helt almindelige vilkår.

Tilbudt læreplads som smed
Aftalen er, at Ahmad arbejder et år på 
denne måde. Hvis han vil, kan han der-
efter komme i lære som smed:
”En uddannelse indenfor faget vil give 
mig mere erfaring og viden. Og jeg vil 
kunne lave arbejde på samme niveau 
som mine uddannede kolleger, og så gi-
ver det jo også en højere løn,” fortæller 
Ahmad.
Max Andersen fra Richard Thomsen 
fortæller: ”Vi har ikke brugt mere tid på 
Ahmad end på andre nye medarbejdere. 
Ahmad arbejder som arbejdsmand, og 
på vores næste projekt er det måske no-
get helt andet, han skal lave. Læretiden 
er jo fire år, så han kan selvfølgelig ikke 
det hele endnu.”
Ahmad Said har prøvet at sende ansøg-
ning efter ansøgning uden held:
”Lad være med at give op. Selvom du 
har skrevet 100 ansøgninger uden noget 
resultat, er det måske nummer 101, der 
gør forskellen,” lyder rådet fra den unge 
mand. Men han nævner også, at han 
ikke har gjort det hele alene:

Jeg har været heldig
”Jeg har været heldig. Jeg blev kontak-
tet af Maria Aagaard fra ”Byg Op”, og 
det gav mig et job. Jeg ved, hun også 
har fået andre i arbejde, ” siger Ahmad. 
”Byg Op” er et boligsocialt projekt, der 
skaber kontakt mellem virksomhederne 
og unge.
”Jeg startede med at bore huller. Nu 
kan jeg meget mere. Og så er det fedt 
at vide, hvad man skal lave i morgen. 
Og en gang kan jeg måske fortælle mine 
børn, at det der hotel, det har jeg været 
med til at bygge.”
De tunge løft kan klares med kraner. 
Men det kræver også en stærk psyke at 
arbejde som Ahmad:

”Racismen trives i dele af byggebran-
chen,” siger Max Andersen, projektleder 
på hotel-byggeriet. Og han tilføjer: ”Ah-
mad har prøvet at arbejde sammen med 
nogle der ikke bryder sig om kolleger, 
der er mørke i huden. Og han har også 
fået nogle til at ændre deres holdning til 
ham efter de har arbejdet sammen”.
”Med mit arbejde gør jeg folk klogere,” 
lyder svaret på hvordan man håndterer 
racisme på en arbejdsplads.
Læs om ”Byg Op” på fs-aarhus.dk 

Helt til tops i byggebranchen 
Af Lars Christensen

Ahmad Said bygger hotel i den gamle AarhusKarlshamn-bygning 
ved siden af Bruuns Galleri.
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Af Mahad Hersi

Eyad Hassan driver butikken 
EMAH Food i City Vest. Han ar-
bejder så hårdt i butikken, at han 
nogle gange drømmer om det. 
”Men jeg er vant til at arbejde 
hårdt fra min barndom til det 
voksne liv,” siger Eyad Hassan.

EMAH ligger nederst i City Vest ved si-
den af Emmery’s og fiskehandleren, hvor 
Eyad Hassan arbejder fra kl. 6-21 hver 
dag alene.  Han ser derfor ikke meget til 
sine fem børn, med mindre de kommer 
ned i butikken.
Han sælger frugt, grønsager, nødder og 
mange andre madvarer, blandt andet in-
diske.  
Eyad er palæstinenser, men voksede op 
i Irak. 
”Da jeg kom til Danmark i 2002, indså 
jeg, at jeg ikke kunne bruge min uddan-
nelse fra Irak. Jeg er uddannet i stats-
kundskab, men her kan jeg ikke få job 
inden for faget. Jobcentret foreslog, at 
jeg tænkte i andre baner,” siger Eyad 
Hassan.  

Støvede gammel drøm af
”Det var en stor skuffelse. Men så be-
gyndte jeg at støve min gamle drøm af 
om at være selvstændig mand. Jeg åbne-
de en butik i Ry, men der var ikke mange 
kunder, der var interesserede i varerne, 
jeg solgte.  Jeg lukkede butikken og flyt-
tede til Aarhus. 
I 2013 forpagtede Eyad Hassan en butik 
i City Vest, som hed ”Frugt og grønt”. 
Men han kunne ikke fortsætte. ”Min 
økonomi var elendig, så jeg var nødt til 
at stoppe.”
 ”Men jeg var nødt til at finde et nyt job 
for at realisere min drøm om en butik.  
Jeg fik arbejde hos GLS som vognmand 
og var nødt til at arbejde 15 timer hver 
dag for at få råd til en ny butik igen. Jeg 
arbejdede også som leverandør til et 
rengøringsfirma.”

Har ikke råd til ansættelse  
Eyad Hassans butik i City Vest er hans 
tredje butik. Og han håber at kunne fort-
sætte med at give en god service til kun-
derne i City Vest.

”Min økonomi tillader ikke, at jeg an-
sætter flere, men jeg drømmer om at 
få en praktikant for at lette mit tidspres 
i butikken. Jeg er stresset på grund af  

mange timer på mit arbejde. Jeg håber, 
at en medarbejder mere kan give mig et 
bedre familieliv.”  

Eyad Hassan arbejder fra 6 til 21

EMAH Food ligger i nederste plan i City Vest og handler med frugt, grønsager og indiske 
købmandsvarer. 

Eyad Hassan arbejder hver dag fra seks morgen til 21 aften. Der er ikke råd til at ansætte 
en medarbejder, så han må arbejde alene.
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Af Lars Christensen

Lær at lave video med en telefon. 
Sådan lyder et nyt gratis tilbud 
til unge på skoler, klubber og for-
eninger i Gellerup og Toveshøj. 

Mediehus Gellerup, som er et samar-
bejde mellem IndvandrerTV, Skræppe-
bladet, Filmprojekt Gellerup og Gelle-
rup.nu arrangerer gratis workshops her 
i efteråret. 
I Gellerup og Toveshøj er der rigtig man-
ge foreninger, klubber og organisationer. 
De har alle brug for at reklamere for sig 
selv samt dokumentere, hvad de laver. 

Lyst til at lære mere
”Med et intensivt weekendkursus vil vi 
hæve niveauet og give deltagerne lyst 
til at lave mere video. Det skal være se-
værdigt, og det tror jeg på kan lade sig 
gøre,” fortæller journalist Lars Christen-
sen, der skal stå for workshops’ene. 
Målgruppen er unge mellem 12-25. 
”De unge har alle et kamera i telefonen. 
Og de har et helt naturligt forhold til vi-
deomediet. Men der er også en masse 
indflydelse at hente ved selv at fortælle 
historierne og have kontrol over udtryk-
ket. Hvis du ved, hvordan du laver TV, er 
du meget sværere at manipulere med,” 
siger Lars Christensen. 

Først skoler og klubber
I første omgang holdes to weekend-
kurser, hvor de unge bliver inviteret via 
skolerne og klubberne. Senere inviteres 
foreninger i Gellerup. 
Hvis du rigtig gerne vil med på en vi-
deoworkshop, kan du skrive til lach@
bbbo.dk og blive skrevet op. 
Mediehus Gellerup har fået økonomisk 
støtte fra Gellerup Kulturmidler og 
Tuborgfondet til projektet. 

Til unge: Lær at lave video

Wissal E-Arid bliver prøvefilmet med det nye udstyr, som de unge kan bruge i mobilvi-
deoprojektet. (foto: Birger Agergaard)

STED: Det boligsociale Sekretariat, Gudrunsvej 10A, 8200 Brabrand

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte beboerredaktør Birger 
Agergaard på biag@bbbo.dk eller telefon 6130 8699.

Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op!
Gellerup.nu er både en bydelsportal og beboerblad.
Som blad udkommer det sammen med Skræppebladet.

Bliv bydelsreporter i Gellerup

• Vil du arbejde frivilligt med medier i Gellerup
– og få nye kompetencer?
• Vil du lære Gellerup og beboerne bedre at kende?
• Vil du gerne skrive gode historier om Gellerup? 

Kan du svare ja på de tre spørgsmål, så skal du med på et gratis kursus fra 
september til november. Hvis du ikke er så god til at skrive dansk, kan du 
være med alligevel – så kan du komme med på en video-workshop. 

Kurset er OCN-certificeret – det betyder, at du får et officielt
diplom fra Open College Network for at gennemføre kurset.
Du får nye kompetencer, som du kan bruge i dit frivillige
arbejde eller som springbræt til uddannelser. 

Intromøde
mandag den 12. september kl. 17-18.30 
• Du vil møde nogle af vore nuværende reportere.
• Vi lytter til, hvornår på ugen du bedst kan, og vi finder tidspunkter,
hvor de fleste kan.
• Vi giver noget at spise.
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Beboerhuse: Puslespillet er i gang

Af Birger Agergaard

”Hvornår kommer beboerhuse-
ne?” har spørgsmålet lydt mange 
gange fra beboere de seneste 10 
år. Altså lige fra de første tanker 
om et ordentligt beboerhus og 
bibliotek i Gellerupparken blev 
født, og man troede, at det kunne 
stå færdigt på Verdenspladsen al-
lerede i 2011.  

Gellerups beboerhus og campus
Det korte svar på spørgsmålet om Gelle-
rupparkens beboerhus er nu: ”I slutnin-
gen af 2019 kan beboerhuset og bibliote-
ket indvies.”
Det lidt længere svar er, at der er mange 
gode årsager til, at beboerhuset er blevet 
udsat i flere omgange. En vigtig årsag 
er, at kommunen og Brabrand Boligfor-
ening i 2012 begyndte at tænke tanker 
om at få flere brikker ind i puslespil-
let – et spil, som skal samles til en stor 
”Sports- og Kulturcampus”.
”Ved at se det i et samlet projekt kan vi få 
nogle fordele, der er værd at vente på,” 
siger programleder Kristian Lauritsen fra 
Brabrand Boligforening.
Han nævner, at der oprindeligt blev talt 
om fitness i beboerhuset, men nu, hvor 
der også skal bygges et bevægelseshus, 
kan fitness måske undværes i beboer-
huset. Et andet eksempel er, at cafédrift 
skal fungere flere steder og til flere typer 
gæster.

Fire beboere i arbejdsgruppe 
Fire personer fra Gellerupparkens afde-
lingsbestyrelse har nu fået til opgave at 
stille forslag til funktioner i beboerhuset. 
De fire i arbejdsgruppen er: 
Helle Hansen, Abdinasir Jama, Elsebeth 
Frederiksen og Shukri Mahad Farah. De 
skal i starten af december aflevere de-
res forslag til funktioner, og hvordan de 
bedst kan blive en del af Verdensplad-
sen. 
Tidsplanen er derefter, at Aarhus Kom-
mune og boligforeningen udbyder en 
projektkonkurrence i to faser.  Først skal 
en række firmaer konkurrere på at give 
det bedste løsningsforslag for et samlet 
koncept for sports- og kulturcampus, 

herunder om muligheden for at over-
dække Verdenspladsen. I anden fase 
skal få, udvalgte firmaer revidere det 
samlede koncept og give konkrete løs-
ninger for beboerhus og bibliotek plus 
bevægelseshuset.
Året efter, i efteråret 2018, starter bygge-
riet af beboerhus/bibliotek og bevægel-
seshuset.
Et år efter kan bibliotek og beboerhus 
indvies – og året efter bevægelseshuset. 
Der er ikke sat årstal på hverken Ver-
densbadet eller en Science-højskole. I 
begge tilfælde skal fonde og investorer 
først ind i billedet. I bedste fald kan der 
være Verdensbad inden udgangen af 
2020.

 

Toveshøjs beboerhus
Toveshøj skal ligesom Gellerupparken 
have et nybygget beboerhus. Her har 
beboerne også måttet vente tålmodigt.  
Region Midtjylland og Aarhus Kommu-
nes magistrat for sundhed og omsorg 
vil gerne være samarbejdspartnere, men 
vil ikke selv bygge noget. Derfor går af-
delingsbestyrelsen nu i gang med at 
planlægge beboerhuset sammen med 
arkitektfirmaet Pluskontoret. 
Afdelingsbestyrelsen skal i september 
besøge interessante beboerhuse i Kø-
benhavn og Malmö, og der bliver også 
en beboer-studietur i oktober. 
Det er meningen at have byggeprogram-
met færdigt inden årets udgang - hvoref-
ter opgaven skal i udbud.

Det er et kompliceret puslespil, der skal gå op for at give indhold til Gellerupparkens 
beboerhus og bibliotek. Programleder Kristian Lauritsen understreger, at illustrationen 
IKKE fortæller, hvordan funktionerne er fordelt fysisk i huset, men de fortæller kun noget 
om samspillet mellem funktionerne.
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Nu bokser de igen i Gellerup 

Af Birger Agergaard

Boksningen i Aarhus har i flere år 
været i krise. Men nu er boksehal-
len i kælderen under Tovshøjsko-
len igen fyldt med ”håndmadder”, 
der deles ud i bokseringen. 10-12 
boksere træner ivrigt fem ud af 
ugens dage, og det tal vil snart 
stige. 

Det lover den nye formand for Aarhus 
Athlet Klub, Finn Laumann. Han var i 
vinter med til at genrejse landets ældste 
bokseklub. 

Nyhed på vej
På Tovshøjskolen er amatørboksningen 
i opstart: 
”Her ved sæsonstart er der ikke helt så 

mange til træning. Vi ved, at der normalt 
vil være en tilgang lidt længere henne på 
sæsonen,” fortæller han og kan oplyse, 
at et nyt motionshold og et begynder-
hold er på vej. 
Klubben har kontakt til nogle dygtige 

unge boksere, der forhåbentlig vil stå for 
træningen af de to hold. 

Der bokses igen i kælderen under Tovshøj-
skolen - snart er det endnu flere dage.

Af Tore Plougheld og Sean Ryan Bjerremand

Torsdag eftermiddag i august. 
Containeren foran Gudrunsvej 58-
66 er overfyldt, og folk begynder 
at stille deres skrald oven på og 
ved siden af containeren.
 
På driften fortæller medarbejderen 
stærkt frustreret om, at renovationsfir-
maet ikke har hentet skraldet, som lovet.
  
Anett: Vær tålmodig
Lige nu er affaldsskakterne stadig luk-
kede på ubestemt tid, men for en gangs 
skyld er det ikke fordi ubetænksomme 
beboere har forsøgt at proppe gamle so-
faer, motorcykler og klædeskabe i skak-
ten, forklarer afdelingsformand på Tove-
shøj, Anett Sällsäter Christiansen:
”Lige nu er det ikke i Toveshøj proble-
met ligger. Men i Gellerupparken, hvor 
affaldsrørene fra Toveshøj og Gellerup 
løber sammen. Der er åbenbart et pro-
blem i denne sammenkobling som gør, 

at suget ikke virker som det skal, men 
indtil nu har teknikerne ikke været i 
stand til at løse problemet. Så vi ved 
desværre ikke hvornår beboerne igen 
kan bruge affaldsskakterne,” siger Anett. 
Hun opfordrer kraftigt alle beboerne til 
at væbne sig med tålmodighed og være 
omhyggelige med at få deres affald ned 
i containerne, så vi ikke bliver overrendt 
af rotter og andre skadedyr. 
Sidste nyt er, at containerfirmaet er skif-
tet ud med et nyt firma, der vil sørge for, 
at containerne tømmes to gange om 
ugen. 
 
Rotteslalom på stierne
Der er i Gellerup/Toveshøj klart flere rot-
ter end i et villakvarter. Gennem årene 
har vi set angreb på bygninger i forbin-
delse med ombygninger, og for eksem-
pel lige klods op ad de - nu - tidligere 
børnehaver på Gudrunsvej ser man tit 
rotter.
Forleden aften løb en rotte ”kryds og 

tværs” på stianlægget bag biblioteket, 
inden den forsvandt op i græsarealet 
bag den nye børneby. Et par aftener se-
nere var de tre.

Affald tiltrækker rotter

Et helt frisk billede af en rotte, 
fotograferet tæt på det nye dagtilbud. 

(foto: Lars Christensen)
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Sommer Summarum

Af Lars Christensen og Birger Agergaard

Arrangementerne i Gellerup og Toveshøj har ligget så tæt i sommer, at de nærmest har afløst hinanden. 

Vi bringer her et udpluk af de vigtigste begivenheder:

Dimissionsfest 23. juni: Med 70 nye studenter fra 

lokalområdet er Foreningernes Hus blevet for 

småt til arrangementet. Det blev klart, da der ikke 

længere var plads nok til de unge og deres familier.

Sommerferieaktiviteter: Ung i Aarhus, QHus Gel-

lerup og en række foreninger har tilbudt aktiviteter 

alle hverdage i sommerferien. Ikke bare i Gellerup, 

men der har også været udflugter.

Ramadanens afslutning 6. juli var 

en vigtig begivenhed for Gellerups 

muslimer, og mange hundrede 

samledes på Arenaen for at del-

tage i den udendørs Eidbøn, før 

de festede med deres familier.  
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Sommerfesten 2016: Den 8. juli stod 
en hel række somaliske foreninger for 
årets sommerfest. Sommerfesten faldt 
samtidig som afslutningen af musli-
mernes fastemåned, ramadan. 

Familienetværk arrangerede en vellykket lejrtur 8.-

10. juli til Højbjerg. Der var 30 børn og ni voksne 

med på turen. (foto: Ilham Mohamed)

Gellerup Cup: Hver weekend i juli måned strømmede drenge og 

piger til Arena Vest. 27 lokale hold deltog og kæmpede med om 

pokalerne.

Sommerjobbere, juli: Ti dage 

med hårdt arbejde ventede 

på de unge sommerjobbere. 

Der blev malet og gjort ho-

vedrent. De unge fra Toveshøj 

arbejdede i Gellerup og om-

vendt.
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Rundt i Gellerup

Få en studiebolig i Gellerup

Af Birger Agergaard

Ligesom de seneste år kan stu-
derende i bolignød få midlertidi-
ge studieboliger i Gellerup. Men 
i år er der flere tilbud end de lej-
ligheder i Gellerupparken, som 
blev udlejet på ugebasis sidste 
år. Nyt er det, at man kan leje 
sig ind i Hejredalskollegiet.  

Til efteråret rives Hejredalskollegiet ned 
for at give plads til et nyt stort kollegium 
på 400 ungdomsboliger. Derfor er der 
mange tomme værelser på kollegiet nu, 

og 24 af dem lejes ud som en del af Start 
Up Housing-projektet. 
De midlertidige studieboliger fordeles af 
Studenterhus Aarhus i samarbejde med 
Aarhus Kommune og Brabrand Boligfor-
ening. 
Tidligere års erfaringer siger, at en del 
studerende bliver så glade for at bo i Gel-
lerup, at de vælger at leje lejligheder på 
almindelige kontrakter.
”Det er vores erfaring fra tidligere år, at 
mange af de studerende på den måde 
også får øjnene op for andre boligformer 
og steder i byen at slå sig ned,” siger 

Brabrand Boligforenings direktør Keld 
Laursen.

Lejligheder i flere størrelser
I Gellerupparken kan man igen leje sig 
ind på ugebasis. Man kan vælge mellem 
et-værelses lejligheder til par, treværel-
ses eller fem-værelses. I de store lejlíg-
heder lejer hver studerende et enkelt 
værelse. 
Projektet slutter 14. oktober. Se på www.
studenterhusaarhus.dk, hvilke mulighe-
der der er i Gellerup. 

Nederst til venstre fjernes i øjeblikket træer, så an-

lægsarbejdet med vandfaldet Fossen kan gå i gang. 

(foto: Helle Hansen)

Et lille vandfald vil i fremtiden 
møde Gellerups beboere gæ-
ster, hvis de kommer ind ad Ti-
nesvej. På højre side, op mod 
Blok 7, er anlægsfolk nu gået i 
gang med at ændre skråningen 
til et vandfald, som får et fald på 
to meter. 

Fossen er opsamlet regnvand, som vil 
løbe fra bassin til bassin. Der bliver også 
plantet ca. 80 træer i anlægget, blandt 
andet cedertræer og frugttræer. 

Fossen er starten på det store by-
parkprojekt, som vil ændre Gelle-
rups grønne område totalt.
Helhedsplan Gellerup forventer, at 
fossen står færdig omkring nytår. 
SLA er landskabsarkitekt på by-
parkprojektet.

Fossen på vej

Af Birger Agergaard

Sådan kommer Fossen 
til at se ud, når den er 
færdig. Blok 7 ses i bag-
grunden.
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Af Tore Plougheld Foto: Anett S. Christiansen

Rundt på Toveshøj

Toveshøjs beboerhus 2.0

I den ellers fredelige sommer-
ferie har Toveshøjs beboerhus, 
Laden, været udsat for en stille 
revolution; Afdelingsbestyrel-
sen har overtaget driften af 
huset, efter at foreningen Tous-
gårdsladens Venner valgte at 
opløse sig selv.

Afdelingsbestyrelsen har kastet sig ud 
i en renovering af den gamle bygning, 
der bogstavelig talt bliver gjort i stand 
fra gulv til loft. Det fortæller afdelings-
formand Anett Christiansen, da Gelle-
rup.nus udsendte bydelsreporter fan-
ger hende lørdag formiddag i Laden, i 
fuld gang med at male, vaske og flytte 
nyt inventar rundt i de mange lokaler: 
 
”Vi overtog Laden 30. juni. Siden da har 
vi haft rigtig travlt. Vi har skiftet låse, ma-
let, høvlet gulve og skiftet en del ruder. 
Lige nu er vi ved at gøre klar til, at de 
mange lokaler kan tages i brug af bebo-
erne,” kommer det fra formanden i et 
hæsblæsende tempo.

Køkkenet er samlingsstedet
Det naturlige samlingssted i ethvert hjem 
er køkkenet. Toveshøjs beboeres fælles 
”hjem” er ingen undtagelse. Der bliver 
lagt mange kræfter i at renovere det sto-
re køkken midt i Laden, forklarer Anett: 
Et af de projekter, der allerede nu har vist 
sig at være en stor succes er Folkekøkke-
net, som serverer aftensmad hver fredag 
i Laden. Her kan alle beboere komme 
forbi og få et måltid mad og en snak, li-
gesom man kan komme og hjælpe med 
at lave maden og endda bestemme, 
hvad der skal serveres: ”Vi hjælper gerne 
med planlægning og indkøb, hvis man 
nu ikke er vant til at købe ind og lave 
mad til mange mennesker. Det gør at 
alle kan være med, og på den måde har 
vi lavet alt fra traditionel dansk mad til 
tyrkisk, arabisk og asiatisk mad,” fortæl-
ler Toveshøj-formanden.

 
Sammen på kryds og tværs
Anett Christiansen og resten af Tove-
shøjs afdelingsbestyrelse ser frem til, 
at beboerhuset igen bliver det sociale 
omdrejningspunkt på Toveshøj. Beboer-
rådgiveren får nyt kontor i stueetagen. 
Mange af de andre 
rum i det omkring 
450 kvadratmeter 
store hus bliver 
indrettet så man 
kan komme og 
holde små og store 
møder, øve musik, 
arbejde kreativt 
og i det hele taget 
være sammen på 
tværs af alder og 
kulturel baggrund. 
 
”Alle må komme 
og have aktivite-
ter her – jo flere 
jo bedre. Men der 
bliver ikke nogen 
faste lokaler 

til enkelte grupper, netop fordi der skal 
være plads til alle,” slutter Anett Christi-
ansen. 

Laden shines op fra kælder til kvist. Her ses det nylakerede gulv i den store sal.

Der er kommet nyt inventar, service og meget mere. Meget af det 
er doneret af Toveshøjs ”tingfinder” Allan Fisker.



14 - Gellerup.nu september-oktober 2016

Rygraden i Gellerups nye vejnet 
står nu klar til at blive åbnet. 
Her bliver der både plads til bi-
ler og busser – og på sigt letba-
nen. Men også til cyklister og 
fodgængere og et rigt byliv. 

Gaden forbinder de to handelscentre Ba-
zar Vest og City Vest, og med tiden vil 
et levende byliv udfolde sig på de brede 
fortove langs gaden. Her vil forskellige 
former for handels- og opholdsmulighe-
der skabe mødesteder, og alt det tager 
vi hul på til den store åbningsfest fredag 
den 16. september. 

• 14.30-16.00: officiel åbning af Bygaden 
• Taler af bl.a. borgmesteren og formanden 
for boligforeningen
• Afsløring af gadenavne ved rådmanden 
for Teknik og Miljø
• Internationalt kagebord
• Boder med salg
• Shuttle-service mellem City Vest og Bazar 
Vest

• Optog, aktiviteter og underholdning for 
børnene
• Udstilling og samtaler i E&P Huset

Hold øje med opslag og annoncer. Tjek 
også aftenens program ud andetsteds i 
bladet.

Gaden åbner – kom og brug den!

Af Lotte Pape

Prøv en bustur mellem de to indkøbscentre i Gellerup

Hey – et tomt gadeskilt! På dagen af-
sløres det, hvad Bygaden skal hedde.

Efter år med flytteplaner er børn 
og voksne flyttet ind i det nye 
Gellerup Dagtilbud til stor glæ-
de for børn, medarbejdere og 
ikke mindst leder, Morten Kling.

Det myldrer igen med børn på Nord-
gårdskolens gamle område. Dagtilbud 
Gellerup flyttede ind den 1. august med 
120 børn og 40 medarbejdere. I sidste 
uge var der officiel indvielse med taler og 
cirkus.
”Det er jo indlysende rigtigt, at når man 
vil lave en ny bydel og ændre så meget i 
området, så er det vigtigt med gode dag-
institutioner til de familier, man gerne vil 
have flytter til området,” siger leder af 
Gellerup Dagtilbud, Morten Kling. 

Tre af de gamle institutioner i området 
er flyttet med ind i det nye Væksthus i 
hjertet af Gellerup, nemlig Mågen, Spur-
ven og Lærken og de beholder deres 
gamle navne indtil videre. 
Mågen, Spurven og 
Lærken har efterladt sig 
tre efterhånden ned-
slidte bygninger. De er 
nu ved at blive revet 
ned. Der skal etableres 
en sø med regnvand, 
hvor børnehaverne er i 
dag.

Børnene er flyttet ind i Væksthuset

Af Lars Christensen

”Det er vigtigt med gode daginstitutio-
ner til de familier, man gerne vil have 
flytter til området,” siger leder af Gel-

lerup Dagtilbud, Morten Kling.



      Fang en Pokémon! 
Lørdag d. 3/9 kl. 11-15 kan Pokémon GO entusiaster jagte de virtuelle farverige figurer I City Vest.
Du skal bare møde op på Stjernetorvet, hvor spilekspert Thomas Bense, kendt fra bl.a. TV2 og Pixel.tv, står klar til at tjekke ind og sende jer afsted på jagt rundt i centret. Der vil være konkurrencer, ekstra Pokéstops og en præmie til den bedste 

Pokémontræner. 

Fritidsaktiviteter i Gellerup              
Vil du vide mere om, fritidsaktiviteter for børn og unge, og høre 
mere om hvordan man kan få hjælp til at komme i gang?  

Tirsdag d. 30.august 2016 kl. 17.00 inviterer ForeningsMentor, 
Ramallah Spejderne og Gellerup Bibliotek til infomøde og 
eftermiddagskaffe på Gellerup Bibliotek 

 
 

Her kan du blandt andet få svar på: 

- Hvad er en ForeningsMentor? 
- Hvordan får man støtte til kontingent? 
- Hvilke foreninger er der i Gellerup? 

Derudover vil Walid fra Ramallah Spejderne fortælle om, hvad de laver i 
deres forening, bl.a. deres tur til Ramallah.  

 

 

 

 

Der er åbent for alle, 
og der vil blive serveret 
kaffe, saft og kage  

Efter oplæggene er der 
mulighed for at få en snak 
med ForeningsMentor. 
Har du et spørgsmål eller 
kunne du tænke dig at få 
en frivillig mentor, så tag 
fat i os!  

Eidfest i Gellerupparken 
Eid Ul-Adha fejres igen med en Eid-fest, som denne 
gang holdes i Foreningernes Hus. Festen holdes 
enten den 12. eller 13. september - hold øje med 
gellerup.nu!

Ny i Gellerup?  
Samvirket i Gellerup inviterer to gange om året 
nyansatte og nye ildsjæle på en introduktion til 
området – herunder besøg på arbejdspladser og 
netværkssteder. Introdagen er tirsdag den 13. 
september, og man tilmelder sig ugen forinden til 
Wissal El-Arid på mail wiel@bbbo.dk 

      Video og vindharper

KunstnerNetværkGellerup viser indtil d. 4. september 

udstillingen ’Overgang i Vest’. Det foregår i Sigrids Stues 

nye domicil – de to grå pavilloner ved siden af E&P-Huset.

 
’Overgang i Vest’ handler om fysiske forandringer og 

menneskelige fortællinger i Gellerup.
Udstillingen indeholder fotos, collager, video, 

performance, vindharper og lydinstallation.
 
Vi kigger ud over Gellerup, vandrer i vores tanker - det 

er svært at overskue, hvad der egentlig sker. Vi sætter alt 

sammen i vore hoveder og prøver at finde mening i det 

vi oplever på stedet.
Udstillere: Aksel Striim, Anett Sällsäter Christiansen, 

Anne Katrine Graah Rasmussen, David Ramirez Comez, 

Faranak Sohi, Gawe Gungor, Lars Henningsen/KKArt, 

Katrine Faber, Nushan Roshani og Giorgio Caione.

Gellerup Kirkedage 
Den 17.-18. september afholder Gellerup Kirke  
Gellerup Kirkedage. 
 
Programmet for dagene er blandt andet:
• Foredrag med psykologerne Olubunmi Robbin-
Coker, Jonas Diemar og Eva.
• Workshops for de kreative, sangglade og de 
nysgerrige.
• Børnemusicalen ”Tre fantastiske fortællinger”
 
Hold øje med Gellerup.nu for at få flere informationer 
om programmet. 

Samarbejde i Samvirket 

Samvirkets kvartalsmøder er for alle, der bor 
eller arbejder i Gellerup. Næste møde er tirsdag 
den 27. september kl. 16.30-19, hvor temaet er 
”foreningsarbejde på tværs”. Mødet holdes i 
Foreningernes Hus.
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Tirsdag 30. august  kl. 13-15  Sogneeftermiddag, Gellerup Kirke 
Tirsdag 30. august  kl. 17-19   Informationsmøde om fritidstilbud og ForeningsMentor, Gellerup Bibliotek 
Fredag 2. september  kl 17-19   Folkekøkken i Tousgårdsladen 
Lørdag 3. september  kl. 11-15   Pokemon Go-jagt, City Vest 
Fredag 9. september  kl 17-19   Folkekøkken i Tousgårdsladen 
Fredag 9. september  kl. 18-22  International aften, Gellerup Kirke 
Mandag 12. september  kl. 17-18.30  Intromøde om bydelsreporterkursus, Det boligsociale Sekretariat
Tirsdag 13. september  kl. 8.30-15  Samvirkets introdag, start og slut i Foreningernes Hus 
Tirsdag 13. september  kl. 19-21  Tousgårdsladen, afdelingsmøde i Toveshøj 
Tirsdag 13. september  kl. 19.30-21.30  Orienterings- og valgmøde til menighedsrådsvalg, Gellerup Kirke
Torsdag 15. september  kl. 17-20   Hasle Bakker Løb, start fra p-plads ved Lenesvej 
Fredag 16. september  kl. 14.30-16  Festlig åbning af Bygaden
Fredag 16. september  kl 17-19   Folkekøkken i Tousgårdsladen
Lørdag 17. til søndag 18. september Gellerup Kirkedage (hele dagen) 
Tirsdag 20. september  kl. 19   Afdelingsmøde i Gellerupparken, Foreningernes Hus 
Fredag 23. september  kl 17-19   Folkekøkken i Tousgårdsladen 
Tirsdag 27. september  kl. 16.30-19 Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes Hus
Fredag 30. september  kl 17-19   Folkekøkken i Tousgårdsladen

Fredag 7. oktober  kl 17-19   Folkekøkken i Tousgårdsladen 
Tirsdag 11. oktober  kl. 13-15   Sogneeftermiddag, Gellerup Kirke 
Fredag 14. oktober  kl 17-19   Folkekøkken i Tousgårdsladen 
Onsdag d. 19. oktober  kl. 11-12.30  Droneflyvning, Gellerup Bibliotek 
         
         Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu
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Pigeliv som udstilling 
– Seks somaliske piger viser for 

tiden deres udstilling ”Pigeliv” i 

E&P-Huset. I tekst og fotos viser 

de deres eget fritidsliv og deres 

stærke netværk i foreningen Fami-

lienetværk. På billedet viser den 

ene af pigerne, Raqiya Abdi-Rashid, 

sit eget yndlingsbillede af Gobaad-

Danserne. (Foto: Birger Agergaard)


