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Det er med tilfredshed, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg erfarer, at regeringen tager problemerne i de københavnske boligområder alvorligt og i den
sammenhæng opfordrer Københavns Kommune at ansøge satspuljen. Brønshøj-Husum Lokaludvalg prioriterer også tryghed og integration i sit arbejde i
bydelen.
Københavns Kommune har fulgt opfordringen om en helhedsorienteret gadeplansindsats i udsatte boligområder, og for vort vedkommende drejer det
sig om boligområderne Tingbjerg/Utterslevhuse og Gadelandet/Husumgaard. Kommunens involverede forvaltninger bidrager med løsningsforslag, som sammen med lokale aktørers input – heriblandt Lokaludvalget – skal indgå i økonomiforvaltningens ko-ordinerede ansøgning til Socialministeriet.
Lokaludvalget hilser forvaltningernes mange tiltag velkommen og fokuserer
i sagens natur på modeller og forslag, som vi mener vil bidrage til løsning af
problemerne i ovennævnte boligområder.
Lokaludvalget lægger overordnet vægt på, at de instanser - der skal forestå
indsatserne i de to boligområder - bør indgå i et tæt og forpligtende samarbejde, idet boligområderne geografisk grænser op til hinanden. AB Arildgaard, som er placeret midt i Gadelandet/Husumgaard bør derfor omfattes af
indsatsen. Lokaludvalget opfordrer således til, at der kun oprettes et – og kun
ét – koordinerende organ for de to boligområder i bestræbelserne på at få et

Brønshøj-Husum 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.

overblik over alle indsatser og aktører. Lokaludvalget medvirker gerne i et
samarbejde med dette koordinerende organ.
Lokaludvalget lægger også vægt på, at der i høj grad skal indgå lokale aktører i problemløsningen. Det er således nødvendigt, at frikøbe ressourcer fra
fagligt kompetente personer med lokalt kendskab – personer, som til dagligt
har deres virke i bydelenes netværk af skoler, institutioner, foreninger m.fl.
Det er efter Lokaludvalgets mening vigtigt, at eksisterende aktiviteter og faciliteter i områderne understøttes, så disse bliver så attraktive, at der kan
skabes relationer - brobygningseffekt – til de øvrige områder i den samlede
bydel Brønshøj-Husum. Lokaludvalget lægger endvidere vægt på, at fokusområderne i områdefornyelsen for Husum også understøttes.
Til forvaltningernes input har vi et par konkrete kommentarer:






SOF: Et bærende element i løsningen bør være en langsigtet familieorienteret indsats.
BUF: Det er en god ide med åbningstider i ungdomsklubberne, der tilpasses de eksisterende behov.
BIF: ”Fra sport til job” er et godt initiativ, men efter vor mening udebliver successen i forbindelse med fritidsjobbene og de unges videre forløb i uddannelserne, hvis der ikke lægges vægt på, at de unges
grundskoleniveau matcher kravene for den enkeltes videre forløb.
KFF: Frivillige foreninger skal støttes med økonomi og personalemæssige ressourcer, hvis store sociale opgaver skal løftes. I Brønshøj
Boldklub er de fysiske rammer til stede samt villigheden til at yde en
yderligere indsats, men for at kunne magte en ekstra indsats på det sociale område bør der tilføres klubben yderligere ressourcer i form af økonomi og ikke mindst fasttilknyttet socialpædagogisk personale.

Overordnet er det Lokaludvalgets opfattelse, at kriminaliteten bunder i socio-økonomiske problemer, og at dette aspekt skal medtænkes i løsningerne.
Lokaludvalget vil også gerne understrege vigtigheden af en bæredygtig indsats. Der er afgørende, at de aktiviteter, som igangsættes, skal følges op, også ud over projektperioden.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget interesseret i at fortsætte dialogen
om den helhedsorienterede gadeplansindsats.
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For en god ordens skyld skal det bemærkes at denne udtalelse er sendt under
forudsætning af Lokaludvalgets endelige godkendelse på mødet den 25. februar 2010.
Med venlig hilsen

Christian Hesselberg
Formand

Grete Bille
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Ole Mortensen
Formand for Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget
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