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Besvarelse på 10-dages forespørgsel fra Socialdemokratiet om 

fælleshuset på Carl Blochs Gade 

Spørgsmål 1: Har Magistraten for Sundhed og Omsorg været i dialoger 

med henholdsvis Magistraten for Børn og Unge samt Magistraten for 

Sociale forhold og Beskæftigelse med henblik på at koordinere dette 

nye initiativ med allerede eksisterende indsatser (herunder 

Frydenlundskolen og Frivilligcenter Aarhus)?  

Ja. Aarhus Kommunes tværgående Ukraine task force er orienteret om at 

Folkehuset Carl Blochs gade stilles til rådighed for civilsamfundsaktører der 

ønsker at lave aktiviteter for Ukrainske flygtninge. Sundhed og Omsorg har 

oprettet Fælleshuset efter en forespørgsel fra Frivilligcenteret. 

Erfaringerne fra Frivilligcenteret, der de seneste 3 måneder har huset 

indsatser for ukrainske flygtninge, peger på, at der blandt de ukrainske 

flygtninge er et stort behov for et mødested, som giver mulighed for både at 

mødes med andre i samme situation, udfolde eget engagement (fx ved 

madlavning eller kreative udfoldelser) og stifte bekendtskab med de mange 

muligheder for støtte og fællesskab, som findes i det aarhusianske 

foreningsliv.  

Frivilligcenteret stiller sig til rådighed med overlevering af erfaringer, 

materiale og frivillige til det nye hus og der er nedsat en styregruppe med 

deltagelse af Røde Kors, Folkekirken i Aarhus, Dansk Flygtningehjælp samt 

Frivilligcenteret. 

Spørgsmål 2: Hvilken konkret begrundelse ligger der bag valget af Carl 

Blochs Gade?  

Spørgsmål 3: Hvorfor har man ikke valgt eksempelvis Møllestien, der i 

en midlertidig periode er indrettet til flygtninge? Møllestiens 

plejeboliger blev tømt til ombygning allerede i november 2020, og de 

stod tomme i en længere periode, indtil man begyndte at huse 

ukrainske flygtninge i boligerne. 

Valget af Carl Blochs gade som et mødested for ukrainerne beror på en 

vurdering af, at det er et hus med meget tomgangskapacitet og at det er 

muligt for alle borgere at få et tilbud i Carl Blochs gade. Også de svage 

borgere der bor i ældreboligerne. 

Der kommer i gennemsnit dagligt 10-30 borgere i Carl Blochs gade Cafeen. 

Nogen henter maden andre spiser der. Det varierer meget og er bl.a. 

afhængig af menuen. Til sammenligning er der dagligt mellem 100-120 

gæster dagligt i cafeen på Møllestien. Carl Blochs gade Cafeen har de 

eneste 5 år haft underskud. 
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Der er meget få aktiviteter i Folkehuset Carl Blochs gades lokaler der stort 

set er tomme efter kl. 12:30. Cafeen har tidligere været åben i weekenden 

hvilket er meget dyrt med personale. Møllestien har sammenlignet høj 

belægning på lokalerne. 

Spørgsmål 4: Er det rigtigt, at caféen på Carl Blochs Gade skal 

nedlægges som konsekvens af oprettelsen af det nye fælleshus? Og i 

så fald, hvor skal beboerne da samles, spise og have socialt 

fællesskab? Hvordan hænger sådan en nedlægning sammen med 

kommunens ensomhedsbekæmpelse? 

Cafeen vil fortsat producere mad til plejehjemmet samt til de borgere i 

ældreboligerne der ønsker frokost. De kan spise den i cafeen eller i den 

fælles opholdsstue (glassalen) der er i Carl Blochs gade 32-50.  

Cafeen vil tilberede et billigt frokostmåltid (primært suppe) der kan købes af 

alle i cafeen eller som take away fra kl. 13:30. Maden serveres af frivillige.  

De svage og sårbare borgere der i dag benytter Cafe Carl har altså stadig 

mulighed for at spise frokost i Cafe Carl eller i fællesrummet (glassalen) i 

Carl Blochs gade mellem kl. 11:30-12:30 (maden leveres fra Cafe Carl). De 

kan også spise i suppekøkkenet/take away suppe fra kl. 13:30 og de kan 

spise i Folkestedets cafe eller i andre Folkehuse. Der er ikke cafetilbud i 

weekenden. 

Carl Blochs gade er et Folkehus og de aktiviteter der er der er for alle. 

Spørgsmål 5: Er caféen allerede lukket i weekenden? Hvis ja, hvor får 

beboerne da deres mad fra? Er de henvist til at spise alene i hver deres 

bolig? 

Ja, cafeen begyndte den 1.6.22 at holde lukket i weekenden. Der kan 

bestilles mad til ældreboligerne, da køkkenet er åben pga madproduktion til 

plejehjemmet, men cafeen er ikke åbent for salg. Det er en beslutning der 

blev truffet inden beslutningen om skabe plads for ukrainske flygtninge på 

Folkehuset Carl Blochs gade. Af de øvrige 28 cafeer har kun 2 øvrige haft 

weekend åbnet. Der kommer generelt ganske få kunder i weekenden, og det 

er forbundet med et stort underskud at holde cafeerne åbent med personale 

i weekenden, da der er minimalt salg. 

Spørgsmål 6: Er beboerne, medarbejderne, ledelsen og det lokale 

centerråd informeret om det nye tiltag. I bekræftende fald – hvordan og 

hvornår er det sket? 

Lederne af sundhedsenheden, plejehjemmet og hjemmeplejen er løbende 

orienteret. Der er afholdt informationsmøde for henholdsvis medarbejderne 

og beboerne primo juni. Der omdeles skriftligt referat i alle postkasser. 

    Kærlig hilsen 

   Christian Budde 
   Rådmand  /  Hosea Dutschke 
      Direktør




