ET ARBEJDE
MED TRYGHED
Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv
og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård
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Indledning
Gadehavegård er et godt sted at bo, synes langt de fleste beboere. Gadehavegård er deres kvarter og danner en
god ramme om deres liv. Imidlertid har området også dets problemer. Man er ikke altid enige om, hvordan
man skal opføre sig i området, og hvad godt naboskab består i. Det, der er livet for nogle, skaber utryghed for
andre. Hertil kommer, at området desværre har sin kriminalitet. Der bør gøres noget ved utrygheden, og der
bør ikke mindst gøres noget ved kriminaliteten.
I denne pjece kan du læse, hvordan du som privat eller offentlig fagperson kan indgå i en kriminalpræventiv
og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård i Høje Taastrup1.
Som fagpersoner har I jeres daglige eller ugentlige gang i Gadehavegård. Medarbejderne i hjemmeplejen taler
fx med områdets ældre, og medarbejderne i skole-, børne- og ungeinstitutioner arbejder med børn og unge
og mødes med deres forældre. SSP-konsulenter og gadeplansmedarbejdere mødes med de unge, og socialpsykiatrien arbejder med psykisk syge. Posten kommer i alle opgange med dagens breve. Ejendomskontorets
medarbejdere holder orden i opgange og på udearealerne. Pizzeriaet serverer mad for sultne beboere, og det
lokale supermarked supplerer beboerne med deres dagligvarer. De boligsociale medarbejdere samarbejder med
beboerne, og Natteravnene hjælper med at holde et vågent øje, når mørket er faldet på. Og så videre.
Tilsammen udgør I som fagpersoner et bredt favnende netværk, der i høj grad har fingeren på den daglige puls
i området. Dette netværk kan gennem lidt ekstra opmærksomhed på områdets ve og vel bidrage til at skabe et
bedre liv for alle i Gadehavegård. Det vil politiet gerne samarbejde med jer om.
Der er ikke tale om at skulle agere politi eller politiets forlængede arm. Der er heller ikke tale om at udøve
social kontrol eller dyneløfteri. Hensigten er alene, at skabe plads til et trygt liv i Gadehavegård med al den
mangfoldighed og forskellighed, der hører boligområdet til.
Det bidrag, som du som fagperson kan yde er blot at være mere opmærksom på de forhold, som vi beskriver
i denne pjece, og så bruge de muligheder der foreligger for at gøre livet i boligområdet tryggere – uden at det
besværliggør dit arbejde.
Vi byder dig velkommen i tryghedsnetværket!
1. Pjecen er et resultat af pilotprojektet Trygge opmærksomhedsfællesskaber. Pilotprojektet er støttet af Justitsministeriet og gennemført af Den Trygge Kommunes udviklingspartner Gemeinschaft i samarbejde
med Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter og Det Kriminalpræventive Råd. Pilotprojektets øvrige
publikationer kan hentes på www.gemeinschaft.dk og www.dentryggekommune.dk.
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Nytten af et
tryghedsnetværk

Boligområdet

Fagpersoner og politi kan med fordel samarbejde om at forebygge kriminalitet og skabe tryghed i Gadehavegård.
Det vil gavne beboerne, og det vil gavne alle dem, som har
deres daglige arbejde i boligområdet.
Med et tryghedsnetværk kan vi bedre forstå, hvad der foregår,
hvorfor det foregår, og hvad vi eventuelt skal gøre i forhold
til det, der foregår. Med et tryghedsnetværk kan vi udveksle
informationer og diskutere, hvordan vi sammen kan løse
problemerne.
Ved at gøre brug af vores forskellige indfaldsvinkler til Gadehavegård og vores forskellige kompetencer kan vi tilsammen
meget mere, end vi kan hver for sig.
Tryghedsnetværket i Gadehavegård er organiseret under
Københavns Vestegns Politi.
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Utryghed i
Gadehavegård
En tryghedsundersøgelse gennemført i 2013 viser, at beboere i
Gadehavegård peger på bandekriminalitet, narkosalg, indbrud, vold, trusler og hærværk som det, der i høj grad skaber
utryghed i området.
Men det er ikke kun kriminalitet, der kan gøre beboere i
Gadehavegård utrygge. Utryghed kan også opstå i forholdet til
andre beboere og i forhold til særlige ting og steder i området.
Det kan være unge i grupper, som kommer med tilråb. Det
kan være psykisk syge eller misbrugere, som er utilregnelige og
optræder højtråbende i opgange eller på fællesarealer. Det kan
være scooterkørsel i høj fart på stierne, og det kan være folk
med løsgående hunde. Det kan også være steder med dårlig
belysning og dårlige oversigtsforhold. Og det kan være ting
i området, fx bænke, skure, containere m.m., der har været
udsat for hærværk. Mislighold skaber generelt utryghed.
En indsats for at øge trygheden i Gadehavegård handler derfor
ikke kun om at forebygge kriminalitet. Oplevelsen af tryghed i
ens boligområde er også et spørgsmål om at mindske hensyns
løs adfærd, men vel at mærke på en måde der ikke forhindrer
udfoldelse af andres sociale liv i området. Det handler om en
gensidig tolerance og rummelighed, og om at udvise respekt
for andre og det der er fælles ejendom.

Beboere i Gadehavegård angiver bl.a. nedenstående konkrete forhold
som anledning til, at de er utrygge:

Personer
Unge i grupper, der udviser hensynsløs adfærd
Alkoholikere, misbrugere, psykisk syge, der forekommer utilregnelige
Folk med løsgående hunde

Ting
Mislighold – graffiti og ødelagte bænke, affaldscontainere og
skure, og affald der flyder i området.

Steder
Cykelstien og områderne omkring parkeringspladserne, grillen, ungdoms
klubben, skoleområdet, området ved bakkerne, hundeluftningsområdet og
tunnelen over mod Netto
Særlige opgange – især i Murskeen og Sylen
Steder med dårlige oversigtsforhold og dårlig belysning

Det kan alle bidrage til.
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Et arbejde
med tryghed
Du og dine kolleger kan på en enkel måde bidrage til det
kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i Gadehavegård. Observerer du ...
Kriminalitet
bør du kontakte politiet. Dette gælder, hvis du bemærker meget
mistænkelige eller egentlige kriminelle handlinger.
Hensynsløs adfærd
bør du kontakte SSP/Gadeplanen eller social-psykiatrien. Dette
gælder, hvis du fx bemærker trusler eller chikanerende adfærd.
Ødelagte ting og steder
bør du kontakte ejendomskontoret. Dette gælder. hvis du fx be
mærker mislighold, henkastet affald, graffiti, knuste ruder m.m.
Det er ikke alle utryghedsskabende forhold, vi kan gøre noget
ved. Men på actioncardet på næste side kan du se, hvilke
telefonnumre eller mailadresser, som du skal bruge, hvis du vil
i kontakt med os.
Herudover har du mulighed for at påvirke beboernes oplevelse af tryghed i boligområdet ved ikke at viderebringe
oplysninger, som du ikke er sikker på er rigtige. I Gadehavegård findes der mange fortællinger og forestillinger om,
hvad der sker af kriminalitet. Mange af disse beretninger beror
ofte på rygter og ikke på realiteter. Der er ingen grund at
viderebringe rygter, som blot skaber utryghed og frygt for at
bevæge sig ud i boligområdet.
Men skulle der være behov for hjælp, da oplys gerne beboerne
om deres muligheder.
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På forhånd tak for hjælpen!
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Actioncard

KRIMINALITET

S E RV I C E
1

1

ALARM

4

1

Det direkte nummer til
politiet i hele landet

1

2

Det direkte nummer ved
akut udrykning og livfare

U T RY G H E D
KO N TA K T

Narkosalg

Hærværk

Mislighold

Dårlig belysning

Urolige psykisk syge
og misbrugere

Anden utryghed

KOMMUNEN
SSP/Gadeplanen
Tlf/mail:

Social-psykiatrien
Tlf/mail:
BOLIGOMRÅDE
Helhedsplanen
Tlf/mail:
Ejendomskontoret
Tlf/mail:
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Tak for dit bidrag til at forebygge kriminalitet
og skabe et tryggere Gadehavegård.

