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Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg vedrørende Københavns 
Kommunes Helhedsplan 

Vanløse Lokaludvalg har modtaget høringsskrivelse om en 
helhedsplan for midler fra Landsbyggefonden. Offentlighedsperioden 
løber fra 6. februar til den 25. marts. På grund af den korte tidsfrist 
kan høringssvaret ikke behandles i Vanløse Lokaludvalg på et 
udvalgsmøde. Der fremsendes derfor et høringssvar, der er udarbejdet 
efter konsultation i en ad hoc-gruppe i lokaludvalget. Hvis der på 
udvalgsmødet den 27. marts fremkommer ændringer eller tilføjelser, 
vil disse blive eftersendt. 
 
To bebyggelser er omhandlet i forbindelse med Vanløse: 
Helhedsplan for Lønstrupgård og Hvidbjergvej 
(Fællesadministrationen 3B) og ”social vicevært” i 
ældreboligbebyggelse i Grøndal. 
 
Vanløse Lokaludvalg udtaler sin anbefaling af begge projekter. 
 
Bebyggelsen i Lønstrupgård vil sætte særligt ind over for børn og 
unge i området, bl.a. gennem inddragelse af kommende 
beboerfaciliteter, hvortil der ydes tilskud fra Landsbyggefonden. Ud 
over de problemer, der adresseres i ansøgningsmaterialet, er der en 
voksende gruppe af lejere med sociale og psykiske problemer, der 
giver anledning til konkrete sociale sager. Dertil kommer en stor 
gruppe pensionister, herunder førtidspensionister. 
 
Indsatsen vil være af betydning med en beboersammensætning med 
ca. 38 % af anden etnisk oprindelse. Tallet for lejere uden tilknytning 
til arbejdsmarkedet er ikke tilstrækkelig høj til, at reglerne om særlige 
udlejningsbetingelser kan tages i anvendelse. 
 
For selve børne- og ungdomsområdet er der ved at opstå en 
dominerende gruppe af børn af anden etnisk oprindelse, der dominerer 
gennem voldsomme lege m.v. Der er tendens til ”bande-dannelse”, der 
kan sprede sig uden for området. 
 
Samlet kan ses en uhensigtsmæssig stigning af problemer med 
beboersammensætningen, der ikke har nået ”ghetto-dimension”, men 
løber en risiko herfor. Selve beboersammensætningen vil være svær at 
påvirke, men Vanløse Lokaludvalg lægger vægt på den vilje, der er i 
bebyggelsen og på Socialcentret, samt gennem et tæt SSP-samarbejde, 
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til aktivt at gå ind i løsningen af problemerne. Der er således bred 
opbakning til den fysiske genopretning af afdelingerne, der nu er i 
gang. 
 
Der er ikke i området uoverstigelige sociale problemer, men 
lokaludvalget vil gerne anbefale, at der også i nogle bydele i 
København sættes ind på en problemløsning af forebyggende karakter, 
før det er for sent, og bliver (for) dyrt. 
 
Ældrebebyggelsen i Grøndal har indtil nu kun haft et fælles vaskeri, 
hvorfor den foreslåede ordning vil skabe større tryghed for beboerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bent Christensen 
Formand, Vanløse Lokaludvalg 
 
 


