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Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.
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VANLØSE LOKALUDVALG – HØRINGSSVAR VEDR. 
SIKKER BY PAKKEN OG EFFEKTMÅLING

Vanløse Lokaludvalg har 17. juni modtaget vedr. sikker by og effektmåling i 
høring. Vanløse Lokaludvalg takker for denne mulighed for at komme med 
kommentarer. Indledningsvis vil lokaludvalget beklage at høringsperioden 
har ligget midt i sommerferie, hvilket har gjort drøftelserne af mulige 
aktiviteter vanskelig.

Vanløse Lokaludvalg har ingen bemærkninger vedr. effektmålingen, men har 
drøftet mulighederne for at bidrage med aktiviteter, og er kommet frem til 
følgende ideer til hvordan lokaludvalget kan være med til at sætte sikker by 
og tryghed på dagsorden på en for vanløses borgere relevant måde. 

Nedenstående liste er et idekatalog, og lokaludvalget har på nuværende 
tidspunkt ikke drøftet økonomien i de enkelte projekter, ligesom listen ikke 
er et udtryk for en prioritering.

Vanløse Lokaludvalg – idekatalog til sikker by.

Tryghed, bolig og hjem.
Lokaludvalget holder et borgermøde/ debatmøde om sikkerhed og tryghed i 
det nære boligmiljø for Vanløses borgere. Deltagere kunne være 
overborgmester Frank Jensen, særlig rådgiver Per Larsen, beboere og 
bestyrelse fra Lønstrupgård, Vibo & andre almene boligselskaber i Vanløse 
bydel.

Sikker by – mest for børn og unge
Debatmøde om forebyggelse og unge i bydelen.
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Deltagere kunne være SSP, elevbestyrelser, skolebestyrelser og 
institutionsbestyrelser samt unge fra bydelen

Særlig pulje for tryghedsskabende aktiviteter i bydelen.
Lokaludvalget opretter i 2011 en særlig indsatspulje for sikker by. Initiativer 
i lokalområdet, der sætter fokus på tryghedsskabende aktiviteter i bydelen 
kan søge, og der laves en særlig reklameindsats for at sprede budskabet.

Sikker Vanløse – tryghed for små butikker og forretninger.
Debatmøder og netværksaktiviteter for små og mellemstore forretninger på 
Jernbane Allé og andre steder i bydelen – samarbejde med Kaffeklubben 
2720.

Tryghed for Ældre pensionister/førtidspensionister.
Et eftermiddagsmøde fra kl.14.00 - 16.00 i Kulturstationen.
 
De ensommes Tryghed i Vanløse. 
Arbejdsgruppen for social-og sundhed har erfaret at der i en 3 års periode 
kører et projekt i Sydhavnen, iværksat af Socialministeriet, om ensomme og 
tryghed. Den daglige leder af projektet er bosat i Vanløse, og arbejdsgruppen 
har taget kontakt til hende for at få input til mulige aktiviteter i Vanløse med 
inspiration fra Sydhavnsområdet

Vanløse Lokaludvalg ser frem til et tættere samarbejde med Center for 
Sikker by, og til at være med til at gøre Vanløse til et endnu mere trygt sted 
at bo.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
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