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Åbent brev til Borgerrepræsentationen 

 
Kære medlem af Borgerrepræsentation! 

  
Bispebjerg den 24. august 2017. 

  

Bispebjerg Lokaludvalg har på møde den 24. august 2017 drøftet den verserende bandekonflikt 

og hvad der kan gøres for at stoppe konflikten – og ikke mindst hvordan vi får stoppet, at flere 

børn og unge søger eller bliver presset ind i bandemiljøet. 

 
Bandekonflikten har stået på i flere år i Nordvest. I flere år har borgerne skulle leve med utryghed, skyderier, 
og at borgere bliver forhindret i at færdes i bydelen. Der har været afholdt borgermøder, gadearrangementer 
med mere. På møderne har de berørte borgere flere gange advaret om, at de oplevede at en bandekonflikt var 
på vej. 

Konflikten har efter lokaludvalgets opfattelse sit grundlæggende udspring i kriminelle aktiviteter – 
herunder hashsalg, som det ligger uden for lokaludvalgets kompetence at komme med 

løsningsforslag til. Lokaludvalget peger derfor i stedet på relevante lokale forslag til afhjælpning og 
forebyggelse, som måtte ligge indenfor ”Rådhusets” handlemuligheder. 
 

1) Bispebjerg Lokaludvalg medvirker gerne med vores lokalkendskab (og beskedne resurser) 
til, at der udarbejdes en samlet langsigtet plan for, hvordan der sættes en stopper for 

tilgangen til banderne. Et sådant arbejde skal ske på tværs af alle forvaltninger og på et 
niveau, hvor der kan træffes nødvendige og hurtige beslutninger.    

 
2) For at bidrage til at stoppe tilgangen til banderne foreslår Bispebjerg Lokaludvalg, at der 

umiddelbart iværksættes en kombination af mindre tiltag målrettet børn/ unge og deres 

familier – og at der sættes målrettet ind for at optimere visse nedslidte og utrygge byrum; så 
de kan blive attraktive, og borgerne tør tage ophold og dermed imødegå stigende utryghed. 

 

 
Derfor er Lokaludvalgets følgende akutte prioriteringer til budget 2018: 
 

a) Kriminalpræventive indsatser: 
- At de kriminalpræventive initiativer Økonomiudvalget på mødet 15. august 2017 besluttede 

at iværksætte på Nørrebro ligeledes igangsættes i Bispebjerg Bydel og andre berørte bydele.  
 

b) Banderelaterede hotspots 
Smedetoften – foreningsplads; 

- At der afsættes midler til at udearealerne ved Smedetoften kan omdannes til et trygt byrum – 
der kan benyttes af børn/unge og beboerne omkring Smedetoften.  
Vi henviser til det aktuelle budgetnotat: ”TM35 Smedetoften: Tryghedsfremmende byrum.” 

I erkendelse af, at dette kommunale byrum har ligget hen som en mørk ”skrammelplads” og 
som omdrejningspunkt for utryghed og banderelaterede aktiviteter i snart 10 år bør arbejdet 

med opgradering/modernisering af pladsen ved Smedetoften sættes i gang. Omdannelse af 
Smedetoften bør ske i samarbejde med de lokale beboere/borgere – Ungerådet – brugerne af 
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Smedetoften – og omkringliggende erhvervsdrivende. Områdefornyelse Nordvest er 

ansvarlig for gennemførelse af projektet. 
 

Krydset Birkedommervej / Frederiksborgvej 

- At der afsættes 5 millioner til opgradering af det kommunale byrum i Krydset 
Birkedommervej / Frederiksborgvej. Dette kryds har været arnestede for de sidste 3 års 

konflikter med skyderier, ældre der ikke tør handle i de omkring liggende butikker, trusler 
mod butikker og borgere der færdes på vejene. Arbejdet udføres og planlægges med 
inddragelse af lokale kræfter og forankres i Områdefornyelse Nordvest. 

 
 

c) Forebyggende tiltag: 
 

Gadeplansmedarbejdere: 

- At der ansættes flere gadeplansmedarbejdere med opgaven at udføre opsøgende og 
forebyggende arbejde i området omkring Frederiksborgvej/Smedetoften. Disse 

medarbejdere tilknyttes Klub Smedetoften, så de opnår lokalkendskab og tillid til børn/unge 
i lokalområdet – og kendskab til borgerne/forretningsdrivende i kvarteret. 
 

Prioritering af tryghedspartnerskabet: 
- At der bliver tilknyttet en fuldtidsmedarbejder, som kan koordinere tryghedsarbejdet i 

Nordvest – og sikre, at alle parter såvel kommunale, som private, projekter, boligforeninger 
og civilsamfundet arbejder i samme retning; at få stoppet tilgangen til banderne og få flest 
muligt unge væk fra bandemiljøet. Medarbejderen tilknyttes det igangsatte 

tryghedspartnerskab i Nordvest de næste 4 år. 
 

Tagensbo Skole 

- At der på Tagensbo Skole ansættes medarbejdere (socialrådgivere, (social)pædagoger 

og/eller lærere) der får til opgave - med udgangspunkt i skolen – at foretage forebyggende 
og opsøgende arbejde, hjemmebesøg m.m., der kan stoppe tilgangen til banderne i Nordvest.  
 

Åbningstider i klubberne 

At der udarbejdes forslag til forsøg med udvidet åbningstid (senere aften/weekender) i Klub 
Bispebjerg, Smedetoften, og at der åbnes op for at unge (også over 18 år) kan bruge de 

tilbud, der udgår fra Klub Bispebjerg. De unge over 18 år – også dem ”på gaden” efterlyser 
selv steder, hvor de kan være, uden at præcisere hvad de tænker. Mange bor hjemme med 

flere søskende i små lejligheder, hvor de ikke kan, må eller vil opholde sig. 
 
Fritidsjob – almindelige job/uddannelse 

- At der iværksættes tiltag med henblik på at skaffe fritidsjob og almindelige job til unge ved 
inddragelse af de mindre virksomheder i Nordvest. Fokus på uddannelse med brobygning til 

de mange uddannelsesinstitutioner i Nordvest – herunder tekniske skoler. Lokaludvalget har 
tidligere holdt vellykkede netværksmøder med institutionerne. 
 

Tryghedsmidler: 

- At der i 2019 og 2020 ekstraordinært afsættes i alt 2 millioner til tryghedsarbejde i Nordvest 

med henblik på mindre tryghedsprojekter som f.eks. belysning, beskæring af træer, 
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genopretning af den almindelige gadebelysning. Administrationen varetages af 

Tryghedspartnerskabet – forankret Områdefornyelse Nordvest. 
 

 

d) Andre tiltag/forslag: 
 

Ungerådgivning bevares: 

- At den planlagte besparelse på ungerådgivningen på Glasvej og den anonyme og opsøgende 
indsats målrettet unge og deres familier i Nordvest sættes i bero. I den nuværende situation 

er det essentielt at den lokale anonyme rådgivning bevares – med medarbejdere med 
lokalkendskab og tillid til de unge og forældrene. Der er ikke tiden at spare på dette område. 
 
FAKTI og Kringlebakken: 

- At bevillingerne til FAKTI og Kringlebakken forlænges, så disse velfunderede indsatser kan 
fortsætte med via mødrene at sikre, at børn og unge i Nordvest bliver godt integreret i samfundet. 

 
************************* 

 

ET TRYGGERE NORDVEST - opfølgning på tidligere BR beslutninger: 

 
75 % af boligområderne i Nordvest falder under betegnelsen ”udsat boligområde”. Denne udvikling 
bør vendes for at få genskabt et tryggere Bispebjerg.  

Med budget 2014 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal ske en tiltrængt opgradering af 
Nordvest, jf. Budgetaftalen 14, side 26. 

Bispebjerg Lokaludvalg oplever ikke, at denne del af aftalen fra 2013/14 er fulgt til dørs. Derfor 
foreslår vi, at der frem til Overførelsessagen 2017/2018 – og senest til budgetforhandlingerne i 2018 
udarbejdes et kvalificeret forslag på tværs af alle forvaltninger i samarbejde med relevante lokale 

aktører med henblik på, at optimere byudviklingen i Nordvest, for at skabe tryghed i offentlige rum 
og gøre NV til bedre sted at bo. 

 
Lokaludvalget er bevidst om, at Nordvest i lighed med andre bydele som Østerbro, Valby, 
Vesterbro og Nørrebro har eller har haft områdefornyelsesindsatser. Der er dog behov for 

supplerende tiltag/midler i Nordvest, hvilket Borgerrepræsentationen også anerkendte i ord ved 
vedtagelsen af Budget for 2014. 

Her følger en række idéer og forslag, hvoraf de fleste har udgangspunkt i den omfattende 
borgerinddragelse, som er gennemført af områdefornyelserne i Nordvest med deltagelse af 
lokaludvalget. 

 
Det kunne blandt andet være: 

1) Ambitiøs byudvikling - byrumsforbedring 

- At der udarbejdes forslag til byudvikling og byrumsforbedringer i Nordvest med henblik på 
at skabe tryggere byrum– med følgende fokuspunkter: 

 Frederiksborgvej trafiksanering /opgradering byrum – for at sikre et fortsat handelsliv – 
og at det bliver mere trygt at færdes på Frederiksborgvej. 

 Åbning af kirkegården og opgradering af Skoleholdervej, så kirkegårdens grønne 
områder spiller bedre sammen med de omkringliggende boliger. Så den lange 

vejstrækning bliver et trygt sted at færdes.  
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 Omdannelse af ”Grønningen” fra Tagensbo Skole op til Bispeparken – så det bliver et 

trygt opholdsrum for kvarterets børn og familier med gode udfoldelsesmuligheder. 
 

2) Fuglekvarteret 

- At der sker opfølgning og et supplement til det gode arbejde Områdefornyelsen i 

Fuglekvarteret har sat i gang: 

 Opgradering af Svanevej, Ørnevej og øvrige veje op til Nørrebro Station. 

 At der skabes sammenhæng mellem den kommunale legeplads ”Pipperen” og 
Svanevejsprojektet. 

 Opgradering af Hulgårds Plads og udbygning af faciliteterne på den bemandede 
legeplads på pladsen. 

PS: Områdefornyelsen i Fuglekvarteret lukker ned ved årets udgang.  
 

3) Tomsgårdsvej 

- At der kvalificeres et projekt med trafiksikring af Tomsgårdsvej med fortsættelse af 

midterrabatten med træer og svingbaner på strækningen fra Birkedommervej til krydset 
Tomsgårdsvej/Tagensvej hvorved kan skabes en bedre sammenhæng i Nordvest – vejene 
fremstår i dag som en utryg mur gennem bydelen. Fra Møntmestervej til Birkedommervej 

blev der for 6 år siden sat træer og etableret midterrabat. Netop det stykke af Tomsgårdsvej 
fungerer i dag langt bedre. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle for at sikre, at hele 
København igen bliver et trygt sted at færdes.  
  

Vedtaget på møde i Bispebjerg Lokaludvalg, torsdag den 24. august 2017. 
 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick 
Formand, pva. Bispebjerg Lokaludvalg 
 

Uddrag fra budgetaftalen 2014, side 26. 

 
 
Nordvest og Valby  
Der er med Budgetaftalen for 2014 rettet et særligt fokus på udviklingen i Sydhavn, Nørrebro og Amager 
Vest. Med de seneste års budgetaftaler har man ligeledes afsat midler til vigtige kommunale investeringer i 
byudviklingsområder, som eksempelvis Ørestad og det nye Sydhavn, for at sikre færdiggørelse af disse. 
Parterne er enige om, at forvaltningerne, frem mod forhandlingerne om Budget 2015, skal kvalificere 
forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby.  

 


