Sikker
BY
Hovedkonklusioner

på Vanløse Lokaludvalgs aktiviteter 2010-11

Den største helt er den,
der både kan passe på sig selv og andre
Forskønnelse af byrummet
forhindrer hærværk
Et forpligtende fællesskab kan
skabe tryghed og ansvar
Besæt det offentlige rum
- det skal generobres fra de få, der tyranniserer

København skal være en tryg by
Lokaludvalgene har som bydelslokal aktør en særlig rolle i at understøtte kommunens
arbejde for en tryggere by, da de kender de enkelte bydeles særlige behov og problemer. Vanløse er en bydel, der overordnet set er beboet af
ressourcestærke mennesker, men det er vigtigt, at dette ikke
gøres til en sovepude, så bydelen ikke forbedres. Vanløse har
fx oplevet en del hærværk, som har skabt utryghed blandt nogle
af bydelens borgere og handelsdrivende, og Peter Myginds opsang,
omkring danskernes manglende sociale ansvarlighed for sine medmennesker, kan nok også synges for borgerne i Vanløse!
Vanløse Lokaludvalg har bl.a. gennem fem arrangementer, med det overordnede tema at København skal være en tryg by, sat fokus på, hvad der
er utrygt i Vanløse, og hvad der kan gøres ved det. Denne folder fortæller om arrangementerne og deres konklusioner.

Børne- & Ungekonference: Mærk din by
I november 2010 var alle 7. klasserne fra Vanløses folkeskoler inviteret til at diskutere, hvor
der var trygt/utrygt i Vanløse og komme med
forslag til, hvad der kan gøres ved det. Et af de
steder, der blev udpeget som det mest utrygge
område i Vanløse, er omkring Klingseystien, og
derfor har Street Art Workshoppen i Sikker By
Ugen forskønnet væggen på Jernbane Allé, på
hjørnet af Klingseystien, med de unges fortolkning af en sikker by.

Fotos: Erik Honoré

Boligsocial indsats
I marts besøgte Overborgmester Frank Jensen Lønstrupgård og
Vanløse Hallerne og hørte om de boligsociale tiltag, der er lavet
for at forbedre området. Det er lokaludvalgets erfaring, at det
ofte er de små tiltag, der styrker netværk og dialog i bydelen,
som kan gøre den store forskel. Lokaludvalgets puljemidler er
her et særligt vigtigt middel til at få skabt solstrålehistorier.

”Den største helt er den, der både passer på sig selv og andre”
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Debat om tryghed - ”Besæt det offentlige rum”
Vanløse har af flere omgange oplevet omfattende hærværk, med
smadrede ruder og afbrændte biler, hvilket har gjort nogle borgere
utrygge. Dette var baggrunden for, at invitere Per Larsen, tidligere Chefpolitiinspektør, og skuespiller og foredragsholder Peter
Mygind til debat om, hvordan man kan øge trygheden i byen.
Per Larsen har, i sit tidligere virke i politiet og i sit nuværende
som særlig rådgiver for København, beskæftiget sig med at
skabe en tryg by i årtier. Peter Mygind har, som far til en
dreng der er blevet overfaldet to gange, engageret sig som
natteravn og i oplysningsarbejdet herom, idet det ikke kun
var traumatisk for sønnen men for hele familien der følte sig magtesløse overfor de
to store grupper utilpassede unge.
Per Larsen opfordrede til at slå
koldt vand i blodet. København er
en tryg by, men kan selvfølgelig
sagtens blive tryggere,
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men enkelthistorier fylder meget. Fx er indbrud faldet med 21 % i første kvartal!
De negative historier fylder mere end de positive og ”en lille fjer kan nok blive til
fem høns” som H. C. Andersen skriver i historien Det er ganske vist. Per Larsen
opfordrede ligeledes til, at besætte det offentlige rum. Fx i boligområder
hvor det ofte er to-tre personer, der terroriserer et helt område, så derfor
skal folk ud og generobre det offentlige rum, så alle trygt kan færdes der.
Peter Mygind fortalte om, hvordan hans søn og hele familien var blevet
påvirket af overfaldene på sønnen. Det han især stillede sig undrende overfor, er danskernes manglende sociale ansvarlighed i al almindelighed. Han
refererede til et forsøg, hvor man testede folks reaktionstid, på en mand, der
var faldet om. Der skulle gå 44 minutter, før der var en, der stoppede op for
at hjælpe. Han snakkede om, at når man kender sit nærmiljø, vil man også passe
på det, men vi skal også passe på dem vi ikke kender, så danskernes sociale ansvarlighed bør styrkes, så vi kerer os om hinanden, og det bør ses som
en borgerpligt. Dermed ikke sagt, at man skal kaste sig hovedkulds ud i
vilde redninger - ”Den største helt er den, der både kan passe på sig selv
og andre!”

Street Art Workshop
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Forskønnelse af byrummet
forhindrer hærværk

På Børne- og Ungekonferencen blev Klingseystien identificeret som et af de mest utrygge områder i Vanløse, hvilket
var baggrunden for Street Art workshoppen. Grundet
byggeriet på hjørnet af Jernbane Allé og Klingseystien er
der opsat plader, der var oplagte at anvende til, at de unge
i Vanløse kunne illustrere deres forståelse af en tryg/utryg
by. På tre dage har 10-15 unge i alderen 13-18 år sammen med Brandon Louis fortolket begrebet tryg by på
den store væg. Det store arbejde har, udover at fortælle de
unges mening om sikker by, forskønnet byggepladsen, og vil
forhåbentlig forhindre hærværk og graffiti, hvilket tidligere
forsøg har vist, at kunst i byrummet kan medføre.
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Idrætsnatten: Et forpligtende fællesskab skaber tryghed og ansvar!
2011 var 9. år hvor Jernbane Allé blev lukket, og over
30 idrætsaktiviteter overtog gaden.
Foreningslivet er en vigtig faktor for at skabe en tryg by,
og idrætsforeningerne har, med deres lange tradition,
vane for at skabe rammer og fokus for et socialt fællesskab og kendskab. Og som Peter Mygind plæderede
for; kendskab til sit nærmiljø giver ejerskab, som man
kerer om, og derigennem skabes der mere tryghed. De
mange foreninger, der deltager i arrangementet, viser,
hvilket forpligtende fællesskab de kan tilbyde. Et forpligtende fælleskab der skaber tryghed og ansvar og bygger
på frivillighed.

Sikker By aktiviteterne, som Vanløse Lokaludvalg har stået for, har kun
været mulige med særlig støtte fra lokale butikker.
Idrætsnatten er blevet til med
støtte fra:

Street Art Workshoppen er
blevet til med støtte fra:

Vanløse Trælasthandel A/S
Føtex
Flügger farver
Vanløse Bio
Vanløse Bladet

Butik Frøken Svendsen
Switcher
Dyrup
Vanløse Trælasthandel A/S
Vanløse Spisehus
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