
 
   

 
Status på tryghed og kriminalitet for Tingbjerg-Husum 
Partnerskab juni 2021 

 

Tingbjerg-Husum Partnerskab har som sine overordnede målsætninger 
at øge den oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i bydelen 
Tingbjerg/Utterslevhuse og den del af Husum, der omfatter Voldpar-
ken, Gadelandet og Skolevangen 1 og 2, også kendt som Husum Nord. 

Ifm. forlængelse af Tingbjerg-Husum Partnerskab gældende fra 2021-
2024, er partnerskabsområdet blev udvidet med Skolevangen 1 og 2. 
Der er derfor ny baseline for hver af de tre målsætninger, idet der ikke 
kan sammenlignes med data fra det tidligere partnerskabsområde.  

I partnerskabsaftalen for Tingbjerg-Husum Partnerskab (2021-2024) 
fremgår følgende målsætninger: 

1. Andelen af utrygge borgere i Tingbjerg-Husum Partnerskab skal årligt 

udvise et fald i utrygheden og nærme sig Københavnerniveau i 2024, 

også hvad utryghed i aften- og nattetimer angår.  

2. Udviklingen i kriminalitet: 

• Det samlede antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet per 
1000 indbyggere i partnerskabsområdet, skal som minimum fast-
holdes på 2020-niveau.   

• Antal anmeldelser for tre udvalgte gerningskoder (indbrud, ty-
veri/røveri og vold/våben) i partnerskabsområdet skal som mini-
mum fastholdes på 2020-niveau. 

• Årlig monitorering på følgende gerningstyper: Chikane, hærværk, 
narkotika og trusler.  

 
Der måles ud fra Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse, der 
trækker på data fra Rigspolitiets anmeldelsesregister. Der monitoreres 
ud fra data fra Københavns Politi.   
 
3. Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen, skal minimum 75 

% involvere to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor 

partnerskabsområdet. Dette for at understøtte det tværgående samar-

bejde på tværs af partnerskabets geografiske afgrænsning. 
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1. Udviklingen i tryghed  

 

Andel utrygge i Tingbjerg-Husum Partnerskab 

I 2021 er det geografiske område for partnerskabet blevet udvidet. Der-

for er årets resultat (16 % utrygge) ikke direkte sammenligneligt med tid-

ligere års resultater. Undersøgelsen indikerer dog et fald i andelen af 

utrygge i partnerskabsområdet siden 2014 (22 %) og er på niveau med 

2020 (16 %). Disse udviklinger er dog ikke signifikante. 

 

Partnerskabet ligger i Brønshøj Husum. Andelen af utrygge 

københavnere i partnerskabsområdet er i 2021 på niveau med 

gennemsnittet for bydelen (16 %) og over gennemsnittet for hele 

byen (9 %), jf. figur 1. 

 

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget 

 
Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021.I 2021 blev det geografiske område for 
Tingbjerg-Husum Partnerskab udvidet. Resultaterne for disse områder er derfor ikke di-
rekte sammenlignelige med tidligere års resultater. 

Andel utrygge i aften- og nattetimerne Tingbjerg-Husum Partnerskab 
Idet partnerskabsområdet er udvidet, kan resultaterne i 2021 for utryg-
hed i aften- og nattetimerne (25 % utrygge) ikke direkte sammenlignes 
med tidligere års resultater. Undersøgelsen indikerer dog et fald i ande-
len, der er utrygge i aften-og nattetimerne siden både 2014 (35 %) og 
2020 (28 %). Disse udviklinger er dog ikke signifikante.  
 
Andelen af utrygge københavnere i aften- og nattetimerne i partner-
skabsområdet er i 2021 under gennemsnittet for bydelen (26 %) og over 
gennemsnittet for hele byen (16 %), jf. figur 2.  
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Figur 2: Andel utrygge i aften og nattetimerne 

 
Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. I 2021 blev det geografiske område for 
Tingbjerg-Husum Partnerskab udvidet. Resultaterne for disse områder er derfor ikke direkte 
sammenlignelige med tidligere års resultater.  
 
 

2. Udviklingen i kriminalitet 

 

Udviklingen i anmeldelser af borgervendt kriminalitet 

I 2020 blev der i partnerskabsområdet (udvidet geografisk område inkl. 

Skolevangen 1 og 2) anmeldt 271 tilfælde af borgervendt kriminalitet 

som f.eks. lommetyveri, tyveri fra køretøjer og vold. Det svarer til 23,3 

anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, hvilket er 

en stigning siden 2019 (20,4). Antallet er lavere end gennemsnittet for 

hele København (37,9). Det fremgår derudover af tabel 1, at der i 2020 

var 23 anmeldelser af indbrud, 51 anmeldelser af tyveri/røveri og 72 an-

meldelser af vold/våben. Tallene for 2020 udgør baseline for partner-

skabsperioden 2021-2024. 
 

Tabel 1: Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet 2020 (udvidet 
geografisk område for partnerskabet) 

Gerningstype  Mål  2020 (ny baseline) 

Antal anmeldelser 
af borgervendt kri-
minalitet  

Minimum fasthol-
delse  

23.3 anmeldelser pr. 

1000 indbyggere 

Indbrud  Minimum fasthol-
delse  

23 anmeldelser  

Tyveri/Røveri  Minimum fasthol-
delse  

51 anmeldelser  
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Vold/Våben  Minimum fasthol-

delse  
72 anmeldelser  

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. Betegnelsen borgervendt kriminalitet føl-
ger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, ind-
brud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herunder 
brugstyveri.   

 

Figur 3: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 ind-
byggere 

 
Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2021. Data er opdateret til partnerskabets nye 
geografiske område, og resultatet fra i år kan derfor sammenlignes med tidligere års resul-
tater. Der anvendes dynamiske tal fra seneste hele år – dvs. 2020.  

 

Årlig monitorering på udvalgte gerningstyper 

Nedenstående tabel 2 viser antal anmeldelser på gerningstyperne chi-

kane, hærværk, narkotika og trusler. På grund af den geografiske udvi-

delse af partnerskabsområdet, kan tallene ikke sammenlignes med 

2019. Tallene for 2020 udgør baseline for partnerskabsperioden 2021-

2024. 

 

Tabel 2: Antal anmeldelser i 2020 (udvidet geografisk område for part-
nerskabet) (helårs data). 

Gerningstype 2020 (ny baseline) 

Chikane 65 anmeldelser 

Hærværk 45 anmeldelser 

Narkotika 84 anmeldelser 

Trusler 23 anmeldelser 

Total 217 anmeldelser 
Kilde: Københavns Politi 

 

Københavns Politi har i 2020 haft et særligt fokus på Covid-19. Det her 

medført nye arbejdsopgaver med at sikre, at lovgivning blev overholdt 
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for at mindske smitten i samfundet. Nordvest Nærpoliti har i den forbin-

delse ikke oplevet nogle nævneværdige situationer i partnerskabsområ-

det, hvor Covid-19 retningslinjerne ikke har været overholdt. Nærpolitiet 

har haft flere målrettede indsatser mod narkokriminalitet i årets løb, 

hvilke kan læses i stigningen af narkotika anmeldelser. I de mørke timer 

er der af og til grupper af unge og voksne i området, som skaber utryg-

hed ved deres tilstedeværelse. Derfor er nærpolitiet også til stede med 

tryghedsskabende patruljer i aftentimerne.  

 

3. Samarbejde på tværs 

Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen for 2021, indehol-

der 13 ud af 16 aktiviteter to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i 

eller udenfor partnerskabsområdet, svarende til 81 %. Dermed opfyldes 

målet om, at minimum 75 % af tryghedsplanens aktiviteter skal inde-

holde to eller flere samarbejdspartnere. 
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Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab og midtvejsstatus på tryghedsplanens aktivite-
ter  
 

Af tabel 3 fremgår tryghedsplanen for Tingbjerg-Husum Partnerskab, inkl. økonomi. Af tabel 4 fremgår midtvejsstatus på aktiviteterne i tryg-

hedsplanen gældende for 1. januar til 30. april 2021. Tryghedsplanen bygger på den besluttede partnerskabsaftale, der indeholder en foran-

dringsteori, som kobling mellem mål og aktiviteter. 
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Tabel 3: Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 

 

Aktivitet 

Finansiering (kr.) 

2021 2022 2023 2024 

1 Juniorbetjent 80.000    

2 Fælleshaven  220.000 220.000 220.000 220.000 

3 Videnshus 190.000    

4 Tryghed ved byggepladser 50.000 50.000   

5 Tidlig foreningsstart  149.000 149.000 149.000 149.000 

6 Tryghed ved Energicenter Voldparken  50.000    

7 Lommepenge- og fritidsjob 200.000 200.000 200.000 200.000 

8 Fællesskab om teknologi, håndværk og design 125.000 125.000   

9 Tryggere og renere kældre 75.000    

10 Det gode valg 100.000    

11  Motion i Husum 35.000    

12  Fællesskaber i film, foto og musik 120.000    

13 Tingbjerg Challenge 15.000    

14 Kommunikation, dialog og begivenheder 330.000 330.000 330.000 330.000 

15 Bylivs- og tryghedspuljen 180.000 180.000 180.000 180.000 
16 Videnspuljen 10.000 10.000 10.000 10.000 

17 Sekretariatsbetjening (mødeforplejning) 5.000 5.000 5.000 5.000 

Budget: 1,93 mio. pr. år 
    

Sum (kr.) 1.934.000    
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Tabel 4: Midtvejsstatus for aktiviteter i tryghedsplanen 2021 
 

 

Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

1. Juniorbetjent Nærpoliti 

Nordvest 

Vi har pt. præsenteret kon-

ceptet på SSP-møde i Hu-

sum/Tingbjerg, hvor der er 

lagt op til, at samarbejdspar-

terne skal finde egnede kan-

didater til juniorbetjente. Ju-

niorbetjente skal gerne være 

udvalgt i slutningen af maj. 

Selve Juniorbetjent ugen skal 

være i uge 40. 

 

Der arbejdes pt. på at få udar-

bejdet et ”juniorbetjent-

logo”, så vi kan begynde at 

bestille tøj, tasker mm. hjem 

til selve Juniorbetjent-ugen. 

 

Ingen af aktivitetens leverancer er 

på nuværende tidspunkt opnået. 

Nej Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

Der er blevet lejet en spejder-

hytte i uge 40 til juniorbetjent 

ugen. 

2. Fælleshaven  Den boligso-

ciale helheds-

plan i Ting-

bjerg-Utters-

levhuse 

Vi er nu tilbage i noget der 

begynder at ligne en normal 

hverdag; havelodderne bliver 

klargjort, restauranten op-

starter, værkstederne er åb-

net. Tydeligt at aktiviteterne 

har været savnet. 

 

Et hold på faste frivillige er nu 

i gang med at dyrke til re-

staurant Virketrang.  

 

Der er en fungerende hønse-

gruppe på 10 personer og en 

biavlsgruppe på 4 personer 

indtil videre. 

Ingen af aktivitetens leverancer er 

på nuværende tidspunkt opnået. 

Nej Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

3. Videnshus Den boligso-

ciale helheds-

plan i Husum 

Pga. covid-19 har huset været 

lukket frem til og med medio 

april, hvorefter huset er luk-

ket langsomt op for aktivite-

ter indenfor myndigheder-

nes retningslinjer. 

Sundhedsplejen har startet 

ugentlige aktiviteter og be-

boernetværk starter op me-

dio maj. Videnshuset har væ-

ret brugt til Pop up teststed 

for Covid19. 

Lommepengejobbere har 

sammen med helhedsplan, 

Ny start og ressourcegården 

malet og istandsat videnshu-

set under nedlukningen. 

Ugentlige værksteds-aktivite-

ter har været afholdt online. 

Rådgivnings- og 

Uddannelses- og jobvejledning 

har været afholdt i forventet om-

fang 

 

  

Nej Nej  
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

vejledningsaktiviteter har væ-

ret afholdt telefonisk eller fy-

sisk (udendørs)  

Danskundervisning kommer 

ikke til at foregå på Biblioteket 

som angivet men i videnshu-

set og med en ny samar-

bejdspartner (Kbh. sprog-

center) 

4. Tryghed ved 

byggepladser 

Byudviklings-

teamet i Ting-

bjerg og kom-

munikations-

medarbejder i 

tryghedspart-

nerskabet 

Aktiviteten kører som plan-

lagt. Dog skulle den første ak-

tivitet have været i februar. 

Dette kunne ikke lade sig 

gøre, fordi vi måtte afvente 

opførslen af permanent byg-

gehegn.  

 

Der er god dialog mellem os 

og bygherre samt entrepre-

nør. Vi har fået grønt lys til 

Leverance: Minimum 1 aktivitet 
hver 3. måned i hele 2021.  
Aktivitet i april med opførsel af 
opholdsmoduler i mørkt hjørne 
ved kiosken, plantekasser og lysin-
stallation. 
 
Leverance: Aktivering af lomme-
pengejobbere.  
NY START samt en gruppe lom-
mepengejobbere byggede og 
opførte ovenstående.  

 

Nej Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

det hele.  

 

Næste skridt er involveringen 

af Tingbjergs børn og unge, 

som skal være med til at ud-

smykke resten af hegnet. 

Herunder samarbejde med 

Turning Tables samt Ting-

bjerg Ungefællesskab.   

Leverance: Afprøvning af forskel-
lige former for lys. Pt. afprøves en 
lys-installation ved kiosken.  

5. Tidlig For-

eningsstart 

Brønshøj 

Boldklub 

Ja, dog med enkelte aflysnin-
ger pga. vejret.  
 

En del af børnene er blevet 

inviteret til træning i klubben, 

og de første 12 har været til 

en klubtræning 

Der bliver afholdt 5 ugentlige træ-

ninger for 50-60 børn. 

 

Nej Nej  

6. Tryghed ved 

Energicenter 

Voldparken 

Energicenter 

Voldparken 

Tidsplanen har ændret sig en 

anelse til senere opstart af 

visse elementer i tidsplanen. 
Covid-19 og andre forhold 
har gjort, at den oplevede 

Første workshop for medarbej-
dere med fokus på low arousal og 
konfliktnedtrappende tilgange til 
målgruppen er gennemført. 

Nej  Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

utryghed ved ECV har været 
begrænset. Dels fordi der har 
været færre unge der hæn-
ger ud omkring centret og 
skaber utryghed, dels fordi 
matriklen har været lukket for 
de mange brugere, der plejer 
at have deres gang i huset.  
 
Vi har indledt et kortlæg-
ningsarbejde, hvor vi gennem 
ca. 10 uger systematisk ind-
samler viden om hvornår og 
hvor på matriklen der finder 
utryghedsskabende adfærd 
sted, samt hvilken type ad-
færd der er tale om. 
 
Der udarbejdes zonekort for 
utryghed. 
ECV har meldt sig ind i det lo-
kale SSP-netværk. 
Sparringsmøde afholdt med 
sammenlignelige aktører, 
som kender til 

 
Udarbejdelse af intern trygheds-
procedure påbegyndt. 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

problemstillingen (Grøndals 
multicenter og Tingbjerg Kul-
turhus) 
 

7. Lomme-

penge- og fri-

tidsjob 

Den boligso-

ciale helheds-

plan i Ting-

bjerg og Ny 

Start 

Arbejdshold er genoptaget.  

Under covid-19 nedlukninger 

har der været arbejdshold, 

dog spredt ud over flere min-

dre hold pga. restriktioner.  

 

Lommepengejobbere som 

hjælper de frivillige trænere i 

Brønshøj Boldklub har været 

sat på pause. 

 

Interessen for lommepenge 

og fritidsjobs er stor blandt 

de unge.  

 

Fritidsjobcaféen er midlerti-

digt på pause grundet 

30 ud af 40 lommepenge-ansæt-

telser er opnået.  

 

Aktuelle lommepengejobbere: 

13 hos FRAK. 

7 i fælles aktiviteter mellem Den 

Boligsociale Helhedsplan og 

Idrætsprojektet. 

7 i Boligsociale indsats (3 af disse 

under 13 år efter særaftaler med 

forældre, sagsbehandlere mv.). 

10 nye ansatte hos Ny Start og 10+ 

fastholdt fra tidligere ansættelser. 

2 (nye) hos Brønshøj Boldklub 
 

Grundet co-

vid-19 og per-

sonaleskift er 

det usikkert 

om vi kom-

mer til at opnå 

leverancen på 

15 ordinære 

fritidsjob. Ny 

medarbejder 

(start 15.05) 

vil lave opfølg-

ning på tidl. 

lommepenge-

jobbere og fo-

kusere på op-

rettelse af 

Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

midlertidig ubemandet un-

gevejleder-stilling frem til 15. 

juni. Unge kan dog stadig 

henvende sig og få hjælp og 

fritidsjobvejledning.  
 

Efter sommerferien vil en del 
af de unge i Ny Starts lom-
mepengejob gå ud af 9. 
klasse. Der vil blive arbejdet 
på at de kommer i ordinær 
fritidsjob. Der vil blive rekrut-
teret andre unge i deres sted. 

flere kommu-

nale fritidsjob, 

fx i lokalområ-

dets instituti-

oner. 

Vi har opnået 

5 ud af de 15 

målsatte an-

sættelser.  

 

 

8. Fællesskab 

om teknologi, 

håndværk og 

design 

Tingbjerg kul-

turhus/ 

bibliotek 

Nedlukning har forsinket dele 
af projektet en smule. Vi for-
venter opstart slut maj af de 
første aktiviteter og når næ-
sten målet for antal afholdte 
workshops pr. semester. 
 

Ingen af aktivitetens leverancer er 

på nuværende tidspunkt opnået. 

Ikke andet 

end at yderli-

gere nedluk-

ninger natur-

ligvis vil 

kunne 

spænde ben, 

Nej  
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

Der er forberedt workshops 

og koordineret med de lokale 

skoler, hvorfor vi er klar til af-

holdelse af aktivitet i maj må-

ned. De første aktiviteter er et 

lille forløb for 4. klasser, hvor 

de skal bygge en skraldero-

bot af genbrugsmaterialer og 

en legetøjsmotor. De næste 

aktiviteter afholdes i efterårs-

semesteret og bliver for 5. + 

6.klasser. De er blevet forbe-

redt. 
 
 

da aktiviteten 

kræver fysisk 

møde. 

9. Tryggere og 

renere kælder-

rum 

Partnerska-

bets kommu-

nikations-

medarbejder 

+ 

Forsinket pga. udskiftning af 

ansvarlig medarbejder fra 

Tingbjerg Byudviklingsteam.  

 

Aktiviteten kører nu, og det 

Leverancen om løbende dialog 

og samarbejde mellem aktørerne 

er til dels opnået og fortsætter.  

 

 

Nej 

 

 

 

Nej  
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

medarbejder 

fra Tingbjerg 

Byudviklings-

team 

forventes at tidsplanen kan 

overholdes, dog med en kor-

tere testperiode, da kælder-

problematikkerne normalt er 

slemmest i de mørke og 

kolde vintermåneder. Testpe-

rioden for løsningerne vil 

være i oktober-december. 

  
Vi har indtil videre været i di-
alog med nærpolitiet, SSP og 
afholdt stormøde med bolig-
organisationernes driftsmed-
arbejdere som dagligt kom-
mer i kældrene.  
 
De specifikke problematikker 
og de mest problemfyldte 
kældre er nu udpeget.  
 
Næste fase påbegyndes i 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

maj, hvor vi skal tale med be-
boerne i de specifikke op-
gange tilhørende de pro-
blemfyldte kældre. Herefter 
vælges hvilke løsninger vi 
skal teste af – og hvor.   

10. Det Gode 

Valg 

SSP (SOF) Kører som planlagt – forven-

tes to forløb på hhv. Husum 

og Korsager skoler. 

 

Umiddelbart er tema til te-

madage valgt, overordnet 

program lagt og eksterne 

samarbejdspartnere booket 

til sensommerens/efterårets 

aktiviteter.  

Det ene forløb var oprindeligt 

planlagt til 1. halvår, men er 

udskudt til 2. halvår grundet 

Covid-19.  Indsatserne 

Ingen af aktivitetens leverancer er 

på nuværende tidspunkt opnået. 

Nej Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

forventes at kunne gennem-

føres, medmindre der skulle 

opstå en ny og markant ned-

lukning igen efter somme-

ren. Selv med en eventuel 

nedlukning, vil dele af aktivi-

teterne forsøges gennemført 

digitalt. 

11. Motion i Hu-

sum 

Den boligso-

ciale helheds-

plan i Husum 

Pga. covid-19 er aktiviteten 
sat på pause. I stedet afhol-
der Husum for Alle online 
yoga, tirsdag og online mo-
tion torsdag for ældre og en-
lige beboere. 
 
Frem til ultimo april har der 
gennemsnitligt deltaget 5 ud 
af en gruppe på 12 personer 
hver gang. 

Den sociale helhedsplan afholder 

via egne medarbejdere og res-

sourcer virtuelle motionshold. 

Grundet covid-19 er der endnu 

ikke igangsat fysisk holdtræning. 

Pga. covid-19 

vil aktivitetens 

mål om bro-

bygning dog 

formentligt 

ikke blive op-

nået i 2021. 

Grundet ønske 

om lokal foran-

kring overvejes 

det at anvende en 

lokal aktør til at 

stå for motions-

holdene frem for 

aktøren Play. Der 

vil ske afklaring 

heraf inden juli. 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

12. Fællesska-

ber i film, foto 

og musik 

Den boligso-

ciale helheds-

plan i Ting-

bjerg 

Der er dels afviklet aktiviteter 

som planlagt og dels er der 

koordineret forløb med alle 

tre målgrupper frem til som-

mer med de relevante med-

arbejdere fra Terrasserne og 

Ny Start. 

 
3 ‘hårde unge’ har haft 2 akti-
vitetsdage pr. uge gennem 
perioden 1.2 til 15.4 i samar-
bejde med Ny Start og Ter-
rasserne. 
 

Der afstemt et foto-forløb 

med helhedsplan og Terras-

serne, der leder frem til foto-

udstillinger på byggehegn 

for maj/juni, hvor 1 udpeget 

ung tilknyttes i fritidsjob/as-

sisterende instruktør-rolle 

Ingen af aktivitetens leverancer er 
på nuværende tidspunkt opnået. 

De fortsatte 

adskillelser 

mellem al-

derstrin og 

skoleårgange 

Covid-19, gi-

ver en vis 

usikkerhed 

om hvorvidt vi 

vil opfylde 

deltagerantal i 

foto- og mu-

sikforløb. 

 

Grundet æn-

dringer i Tur-

ning Tables 

økonomi kan 

der fore-

komme 

Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

med løbende opkvalificering. 

 

Der er afstemt et musikforløb 

med Terrasserne, hvor 3 ud-

pegede unge indgår i fritids-

job i maj. Der vil samtidig 

blive arbejdet aktivt på at 

etablere mere aktivitet i Ter-

rassernes musikstudie i juni 

mindre æn-

dringer i de 

enkelte leve-

rancer, dog 

indenfor de 

godkendte 

rammer for 

aktiviteten. 

13. Tingbjerg 

Challenge 

Den boligso-

ciale helheds-

plan i Ting-

bjerg 

Vi arbejder på at kunne gen-

nemføre Tingbjerg Challenge 

trods covid-19. 

Samarbejde med 3 foreninger er 

opnået. 
- Tingbjerg Ungefællesskab 

arrangerer kultur/ musik-
begivenheder på scenen. 

- Unge i Centrum står for 
frivilligforplejning sam-
men med Meyers 
Madhus. 

- Cricketklubben har givet 
tilsagn om at deltage 

Ophævelse af 

forsamlings-

forbud er en 

forudsætning 

for gennem-

førelse. 

 

Nej  
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

14. Kommuni-

kation, dialog 

og begivenhe-

der 

Sikker By 

(ØKF) 

Aktiviteten kører som plan-

lagt.  

 

Dog venter vi fortsat med at 

invitere beboere til større di-

alogmøder/arrangementer 

pga. covid-19 restriktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverance: udarbejdelse af artik-
ler til lokalavis og beboerblad bl.a. 
i form af portrætinterviewserie 
med beboere (fokus på bedre na-
boskab) samt pressehistorier til 
Lorry og lokalavis bl.a. historien 
om at Tingberg ikke længere er på 
politiets SUB-liste.  

 
Leverance: udarbejdelse af kom-
munikationsprodukter, til bebo-
erne i partnerskabsområdet for at 
sikre opmærksomhed og delta-
gelse i trygheds-fremmende akti-
viteter herunder bl.a. banner og 
pressearbejde for Kuk Kuk i kvar-
teret (støttet af vores bylivspulje) 
samt aktivitetsplakater til Videns-
huset i Husum.  
 
Leverance: udførsel af indsatser 
ifm. byudviklingsstrategien. 

Herunder udarbejdelse af infor-

mationsfolder til beboere i 

Nej Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

 

 

 
 

Tingbjerg om nyeste lokalplan 

(etape 1) og dens høringsperiode.  

Samt medvirken i udførsel af 

Brønshøj-Husum lokaludvalgs di-

gitale borgermøde om etape 1.  

15. Bylivspuljen Sikker By 

(ØKF) 

 Der er brugt 30.000 kr. til aktivite-

ten Kuk Kuk i kvarteret, som er en 

aktivitet der har til formål at styrke 

naboskabet og den sociale sam-

menhængskraft i bydelen under 

Covid-19 nedlukningen. Kuk Kuk i 

kvarteret arrangerer, at lokale for-

eninger laver online banko og 

konkurrencer for børn, og der 

live-streames aktiviteter og gård-

koncerter om torsdagen frem til 

genåbning af foreningslivet og 

kulturlivet. 

 

 

Nej. 

I arbejdsgrup-

pen er der fo-

kus på at sikre, 

at vi trods co-

vid-19 kan an-

vende mid-

lerne til gavn 

for borgere i 

Husum og 

Tingbjerg.  

Nej 
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Aktivitet  Ansvarlig Kører aktiviteten som plan-

lagt? Hvis ikke, hvorfor?  

  

Nævn 1-3 eksempler på leveran-

cer der er opnået 

Er der op til 

nu opstået 

bekymringer 

knyttet til op-

fyldelse af ak-

tivitetens le-

verancer? 

  

Er der behov for 

justeringer? Hvis 

ja, hvilke? 

  

 

16. 

Videnspuljen 

Sikker By 

(ØKF) 

Der er planer om at afholde 

et arrangement i arbejds-

grupperne på tværs af de tre 

tryghedspartnerskaber. 

Formålet er at klæde profes-

sionelle på til at møde 

utrygge og frustrerede bor-

gere, så de oplever sig hørt 

og inddraget. Det kan være 

på dialogmøder, trygheds-

vandringer eller borgermø-

der ved utryghedsskabende 

episoder. Der er indhentet til-

bud fra ekstern konsulent – 

20.000 kr. eks. moms (dæk-

kes af de tre partnerskaber) 

 

Nej. I arbejds-

gruppen er 

der fokus på 

at sikre, at vi 

trods covid-19 

kan anvende 

midlerne til at 

sikre opbyg-

ning og de-

ling af viden. 

Nej 

 

 

 


