
14. juni 2022 

Referat De9 møde, 14 september 2020 

/SLH 

 

1. Fremtidens Brøndby Strand – en introduktion til rammerne 

- Punktet rykkes til et fremtidigt De9møde grundet corona, da det ikke er presserende. Grundet corona 

ses der kun på det det mere presserende, nemlig et muligt samarbejde med politiet om 

tryghedsindsats samt den nye film Shorta og dens portrættering af Brøndby Strand.  

 

2. Samarbejdet med politiet, hvordan skaber vi et godt samarbejde om tryghedsindsatsen i 

Brøndby Strand 

- Herunder gennemgås kriminalitets niveau i området, hvori projektets tryghedsindsats består samt et 

forslag til et strategisk partnerskab og mulighed for hundetræning.  

- Ift. Brøndby Strands kriminalitetsniveau i Brøndby Strand ligger T13 og BB607 højt, herefter 

Lunden. Det er kendetegnende, at enkelte beboere har mange domme.  

Det er ikke klart, hvor meget af kriminaliteten, der er utryghedsskabende.  

(Allan) Der efterspørges tal som viser, hvorvidt der er tale om utryghedsskabende kriminalitet eller 

ej. 

- Bo undersøger, om det kan lade sig gøre at få disse tal fra LBF 

 

- Tryghedsindsats består i: 

Fokus er husorden 

Ejendomsfunktionær plus 

Sociale sager  

 

- Forslag om Strategisk partnerskab om tryghedsindsats mellem projektet, De9, 

organisationerne og politiet: 

- Politiet ser meget positivt på forslaget og vil meget gerne indgå i partnerskabet.  

- Aftalen vedtages af De9, med følgende kommentarer: 

- (Janni og Brian) Det er særligt mødet med unge, der opholder sig og har en uhensigtsmæssig adfærd, 

der opleves som svært og hvor der er et ønske om, at politiet kan støtte op i øjeblikket. 

- (Brian) Hvis politiet kunne komme ud enkelte gange, ville det vise et godt signal.  

- (Bo) Her kan tryghedsvandringerne hjælpe.  

- Generelt opleves problemer med hashsalg. 

- (Kent) Det rammer rets følelsen hårdt, at der kan foregå hushandel åbenlyst. 

- (Søren) Det er vagtcentralen der prioriterer henvendelser, derfor kan det ikke garanteres, at politiet 

kan komme ud. Derfor giver det også mening at arbejde med omkringliggende ressourcer.  

- (Allan) Der skal være særligt fokus på den praktiske del ift., hvordan samarbejdet kommer op at køre 

med fokus på konkrete tiltag, arbejdsgang og på at skabe forbindelseslinjer. Derudover er der mange, 

som ikke kontakter politiet, fordi de ikke tør, eller ved hvordan.  

- (Søren) Her skal der være særligt fokus på kommunikation, afdelingerne spiller en vigtig rolle i at 

videreformidle vigtigheden af at anmelde.  

- (Bo) Det er også vigtigt at videreformidle, at projektet kan bistå i at anmelde, så beboere kan forblive 

anonyme 

- (Roan) I BAB er oplevelsen, at hundetræning ikke virker på sigt.  

- (Roan) I BAB opleves det derudover meget utrygt med indbrud i de tomme højhuse. 

- Der opleves i flere afdelinger udfordringer med parkeringer, der både er farlige og til ulempe.  

- (Kent) I den sammenhæng bliver der et samarbejde om et privat korps, som forhåbenligt vil gøre det 

muligt for politiet at komme ud til de farlige parkerings-situationer.  
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3. Film Shorta mv. kan vi tage fremstillingen af Brøndby Strand op til debat? 

- Det vedtages, at man vil høre Brøndby Strand Ungefællesskab, om de vil forsøge at få skabt en debat 

om filmen.  

- Der er premiere den 8. oktober premiere 

- (Allan) Vigtigt ikke at spille fornærmet. Men det kan være, at man kunne komme i tv2 aften. Det 

kunne være en god Lorry historie. 

- (Kai) Det er vigtigt at understrege, at filmen bliver lavet her, fordi der er et trygt sted 

- (Kent) Det er vigtigt at få nyt image, og få fokus på, at det ikke er sådan det er her. God ide, at 

Ungefællesskabet tager føring på at få skabt noget debat.  

 

 

 


