
 
   

 
Tryghedspartnerskabet Folehaven: Status på tryghed 
og kriminalitet 2021 

 

Tryghedspartnerskabet Folehaven har som sine overordnede målsæt-

ninger at øge den oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i part-

nerskabsområdet. I partnerskabsaftalen for Tryghedspartnerskabet Fo-

lehaven (2018-2021) fremgår følgende målsætninger: 

 

1. Andelen af utrygge borgere i Tryghedspartnerskabet Folehavens 

område skal nærme sig københavnerniveau i 2021, også hvad 

angår trygheden i aften- og nattetimerne1. 

2. Udviklingen i kriminalitet: 

• Det samlede antal anmeldelser af borgervendt kriminali-

tet per 1000 indbyggere i Tryghedspartnerskabet Fole-

havens område skal som minimum fastholdes på 2017-

niveau2.  

• Antal anmeldelser for tre udvalgte gerningskoder (ind-

brud, tyveri/røveri, vold/våben) skal som minimum 

fastholdes på 2017-niveau. 

 

Økonomiudvalget behandlede den 12. juni 2018 indstillinger om en ju-

stering af afrapporteringerne for hhv. Tingbjerg-Husum og Amager 

Partnerskab. Her blev det besluttet, at Økonomiudvalget fortsat også øn-

sker afrapportering på følgende gerningskoder: 

 

• Chikane, hærværk, narkotika og trusler.  

 

1. Udvikling i tryghed 

Andel utrygge i nabolaget i Tryghedspartnerskabet Folehaven  
Tryghedsundersøgelsen 2021 indikerer, at andelen, der er utrygge i om-

rådet, er faldet fra 2017 (19 %) til 2021 (17 %), herunder er der sket en 

stigning fra 2020 (16 %). For perioden 2020 til 2021 kan der ikke påvises 

en signifikant udvikling.  

 
1 Der måles ud fra Københavns Tryghedsundersøgelse, som udkommer årligt i foråret. 
2 Betegnelsen borgervendt kriminalitet følger politiets definition og omhandler følgende sagsom-
råder: drab (mv.), færdselslov, indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og 
øvrig straffelov, herunder brugstyveri.   
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Partnerskabet ligger i Valby. Andelen af utrygge københavnere i part-

nerskabsområdet er i 2021 over gennemsnittet for både bydelen (8 %) 

og hele byen (9 %), jf. figur 1. 

  

 

 

Andel utrygge i aften- og nattetimerne i Tryghedspartnerskabet Fole-

haven 
Tryghedsundersøgelsen 2021 indikerer et fald i andelen, der er utrygge i 

aften-og nattetimerne fra 2017 (32 %) til 2021 (26 %), herunder er der 

sket en stigning fra 2020 (23 %) til 2021. For perioden 2020 til 2021 kan 

der ikke påvises en signifikant udvikling.  

Partnerskabet ligger i Valby. Andelen af utrygge københavnere i aften- 

og nattetimerne i partnerskabsområdet er i 2021 over gennemsnittet 

for både bydelen (19 %) og hele byen (16 %), jf. figur 2. 
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Figur 1: Andel utrygge i nabolaget

Udvikling i utryghed i nabolag 2020-2021: ikke statistisk signifikant.  
Forskellen på resultat i 2021 for hele byen og for partnerskabet: statistisk signifikant. 

Forskellen på resultat i 2021 for bydelen og for partnerskabet: statistisk signifikant 



 

Team Sikker By 3/5 

 

 

 

 

 
2. Udvikling i kriminalitet 

Anmeldelser af borgervendt kriminalitet 
I 2020 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 64 tilfælde af borger-

vendt kriminalitet som f.eks. lommetyveri, tyveri fra køretøjer og vold. 

Det svarer til 28,8 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 ind-

byggere, hvilket er et fald siden 2019 (29,7). Antallet er lavere end gen-

nemsnittet for hele København (37,9), jf. figur 3. 
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Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne, 2020-2021: ikke statistisk signifikant  
Forskellen på resultat i 2021 for hele byen og for partnerskabet: statistisk signifikant. 

Forskellen på resultat i 2021 for bydelen og for partnerskabet: ikke statistisk signifikant 
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Antallet af anmeldelser på de tre udvalgte kriminalitetstyper (indbrud, 

tyveri/røveri og vold/våben) er faldet fra 2019 til 2020 (2 anmeldelser i 

alt). Her er det tyveri/røveri, der har været udslagsgivende for faldet i 

antallet af anmeldelser. Der har været et fald i antallet af anmeldelser af 

tyveri/røveri fra 18 til 10 anmeldelser. Derimod har der været en stig-

ning fra 2 til 6 anmeldelser af indbrud og en stigning på 2 i antallet af an-

meldelser for vold/våben fra 17 til 19, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1: Udvikling i kriminalitet Tryghedspartnerskabet Folehaven 2017-

2020 (anmeldelser) 

Gernings-

type 

Mål Baseline 

(2017) 

2019 2020 Æn-

dring 

antal 

Antal an-

meldelser af 

borger-

vendt krimi-

nalitet 

Mini-

mum 

fasthol-

delse  

41,2 an-

meldelser 

pr. 1.000 

indbyg-

gere 

29,7 an-

meldelser 

pr. 1000 

indbyg-

gere 

28,8 an-

meldel-

ser pr. 

1.000 

indbyg-

gere 

-0,9  

Indbrud  Mini-

mum 

fasthol-

delse  

6 anmel-

delser  

2 anmel-

delser 

6 an-

meldel-

ser 

4  

76,3

55,6

37,9

64,0
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Figur 3: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 ind-

byggere 

Kilde: Rigspolitiet 
Der anvendes dynamiske tal fra seneste hele år – dvs. 2020. 
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Tyveri/Rø-

veri  

Mini-

mum 

fasthol-

delse  

19 anmel-

delser  

18 anmel-

delser 

10 an-

meldel-

ser 

-8  

Vold/Våben  Mini-

mum 

fasthol-

delse  

13 anmel-

delser  

17 anmel-

delser 

19 an-

meldel-

ser 

2  

Kilde: Rigspolitiets data til Københavns Tryghedsundersøgelse 
 

Årlig monitorering på udvalgte gerningstyper 
Nedenstående tabel viser antal anmeldelser på gerningstyperne chi-

kane, hærværk, narkotika og trusler. 

Tabel 2: Udvikling i udvalgte gerningstyper, Folehaven Partnerskab 

2017-2020 (anmeldelser) 

Gernings-

type 
2017 2018 

 
2019 

 
2020 

Ændring i antal 

2019-2020 

Chikane 9 12 18 42 24 

Hærværk 14 13 4 7 3 

Narkotika 12 15 9 10 1 

Trusler 2 1 5 7 2 

Kilde: Københavns Politi 

 
Fra 2019 til 2020 er den mest markante stigning chikane. Chikane er ste-

get med 24 anmeldelser, mens trusler er steget med 2 anmeldelser, 

hærværk med 3 og narkotika med 1 anmeldelser. Tryghedspartnerska-

bet Folehaven har i 2019 haft fokus på at kommunikere til beboerne i 

Folehaven, at det er vigtigt at anmelde lovovertrædelser.  

 

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

medført nye arbejdsopgaver med at sikre, at lovgivning blev overholdt 

for at mindske smitten i samfundet. Valby Nærpoliti har i den forbin-

delse ikke oplevet nogle nævneværdige situationer i partnerskabsområ-

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



Afrapportering af aktiviteter i Tryghedspartnerskabet Folehaven 2021 

Af tabel 3 fremgår tryghedsplanen for Tryghedspartnerskabet Folehaven, inkl. økonomi. Af tabel 4 fremgår midtvejsstatus på aktiviteterne i 

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

forandringsteori, som kobling mellem mål og aktiviteter. 

 

Tabel 3: Tryghedsplan for Tryghedspartnerskabet Folehaven 

 

 

 

Nr. 

 

Aktivitet 

Finansiering (kr.) 

2021 

1 Kommunikation, dialog og omdømme  210.000 

2 Videnspulje  5.000 

3 Det grønne fællesskab i Folehaven 25.000 

4 Lommepengejob 13-14-årige 219.000 

5 Folkekøkken 20.000 

6 Ungeværter 126.000 

7 Tryghedsvandringer og dialogmøder 10.000 

8 Juniorbetjent 65.000 

9 Koordinator til idræts- og kulturhytterne (25 t/o ugen) 220.000 

Sum (kr.) 900.000 



 

 

Tabel 4: Midtvejsstatus for aktiviteter i tryghedsplanen 2021 

Aktivitet / 
ansvarlig 

Formål Status på leverancer  Status på 
målsætnin
ger 

Væsentlige 
erfaringer 

Justeringer / 
omprioritering 

Forsættelse 
og/eller 
forankring 

Kommunika
tion, dialog 
og 
omdømme / 
Mit Kvarter 
 
 
 
 
 

Aktiviteten har til 
formål at 
nuancere 
billedet af 
Folehaven både 
ind- og udadtil.  
Dette kræver en 
strategisk 
kommunikationsi
ndsats, der:  
• kommuniker

er de positive 
historier og 
begivenhede
r, der skal 
tiltrække 
både 
beboerne 
samt andre 
københavner
e til 
Folehaven  

• Fokuseret 
arbejder 
med de 
områder, der 
bliver 
identificeret 
som mest 
problematisk
e i en 
omdømmea
nalyse 

Kommunikationsindsatsen 
er i gang og kører som 
planlagt.  
 
Beboerportrætter for marts 
er lavet, og 
beboerportrætterne for 
juni er planlagt.  
Selv om der har været 
nogle negative episoder i 
Folehaven, har stemningen 
på Facebook for det meste 
været afslappet omkring 
Folehaven generelt. Når der 
opstår konflikter, handler 
det mest om forskellige 
synspunkter, og ikke så 
meget om utrygheden i 
Folehaven.  
 
Det lykkedes også at placere 
en positiv historie i de lokale 
medier. Der forventes flere 
gode historier, nu at flere 
aktiviteter kan gennemføres 
efter corona-
restriktionerne langsomt 
løftes.  
 
En månedskalender bliver 
igen publiceret til juni, når 
de fleste aktører igen kan 
gennemføre aktiviteter.  

Opnået Aktiviteten virker 
efter hensigten. 
 
En mulig 
forankring af 
indsatsen kan ske 
i selve 
afdelingen, som 
allerede betaler 
halvdelen af 
kommunikations
stillingen.   

Omdømme-
analysen kan 
skydes til 
september.  
 

Aktiviteten 
fortsættes og 
skal have fokus 
på: 
• De gode 

historier 
• Beboerport

rætter 
• Omdømme

analyse 



• Samler op på 
de forskellige 
aktører i 
området og 
koordinerer 
deres 
aktiviteter  

 
Aktiviteten læner 
sig dermed op ad 
kommunikation 
som et af 
indsatsområdern
e, som skal 
bidrage til en 
øget tryghed og 
formindsket 
kriminalitet i 
området. 

 
 
Omdømme-analysen skal 
aftales med Valby 
Lokaludvalg, hvis 
borgerpanel skal inddrages i 
opgaven.  
 
Corona-krisen har præget 
meget af kommunikationen 
størstedelen af året – og 
den indsats fortsætter nu, at 
smittetrykket stiger igen. De 
indførte restriktioner, 
såsom 
forsamlingsforbuddet har 
medført, at ikke alle 
dialogmøder gennemføres.   

Videnspulje
n / 
Arbejdsgru
ppen 

For at 
understøtte, at 
trygheden stiger 
og kriminaliteten 
falder i 
Folehaven, vil 
Tryghedspartner
skabet afsætte 
midler til at 
kompetenceudvi
kle professionelle 
i området. 

Der er endnu ikke afholdt 
nogen 
vidensarrangementer i 
2021, da vi afventer at 
kunne mødes fysisk igen 
efter sommerferien. Der 
tænkes dog i at afholde et 
arrangement i regi af Din 
Betjent om 
ungegrupperinger i 
København, hvor 
partnerskaberne inviteres 
med.  

Delvist 
opnået 

-  Vidensarrange
menter i 2021 
udskydes, 
grundet 
corona, til det 
sidste halve år.  

-  

Lommepeng
ejob 13-14-
årige –  
SURF 

Aktiviteten skal 
forberede unge 
13-14-årige fra 
Folehaven til 
ordinære 
fritidsjob 
gennem lokale 
lommepengejob
s. Aktiviteten skal 
understøtte 

Lige nu er der 11 aktive 
lommepengejobbere. Det 
har, grundet corona, været 
meget svært at opretholde 
de samme arbejdsopgaver 
som de plejede at have, 
men det vender mere og 
mere tilbage til normalen 
nu.  

Opnået Det har været 
svært at holde 
gejsten med 
nedlukning og 
dårligt vejr (de 
unge bliver brugt 
meget til at gå 
med 
informations-
flyers) hen over 

-  -   



beskæftigelses- 
og 
uddannelsesmuli
gheder hos 
målgruppen. 
 
  
  

Specielt pigerne er meget 
aktive og ivrige efter at 
arbejde. 
Der er lige opstartet et 
forløb med FRAK for alle 
lommepengejobbere, for at 
de kan få relevante 
arbejdsopgaver og være 
med til at udvide deres 
horisont i forhold til ”det 
grønne” arbejde, og også 
have en fast ugentlig 
aktivitet over de næste 2-3 
måneder. Dette er udenfor 
lønmidler som vi giver dem, 
men en god aktivitet for de 
unge, som tilmed også er 
relevant i forhold til de 
opstillede mål for 
lommepengejobberne.  
 
To af pigerne er i fast 
arbejde ved ældreboligerne 
omkring Poppelvænget, 
hvor de vander blomster.  
 
Der kommer større og 
større efterspørgsel på 
lommepengejobbere fra 
samarbejdspartnere og der 
bliver flere og flere 
relevante opgaver i 
området grundet færre 
restriktioner i samfundet. 
Det er tiltænkt at 
lommepengejobberne skal 
være med i aktiviteter 
omkring feriecamp i uge 30, 
visning af EM-fodbold på 
storskærm i Folehaven og 
bygning af en pizzaovn i 
Kulbanekvarteret i løbet af 

vinteren. 
Derudover har 
det ikke været 
muligt at holde 
workshops, da vi 
ikke har måtte 
samles alle 
sammen. Men 
det tegner sig 
godt nu på begge 
fronter. Flere af 
de unge har fået 
skrevet en 
ansøgning til 
ordinært 
fritidsjob og er i 
gang med at søge 
videre.   



sommeren.  
Ungeværter 
/ Mit 
Kvarter  
 

Målet er at lave 
en stærk 
ungegruppe, der 
kan agere både 
værter, 
ambassadører og 
facilitatorer ved 
mange af 
Folehavens 
arrangementer; 
heriblandt 
Folehaven 24/7 
og Kulturhytten. 
  

Ungeværterne har været 
begrænset i deres arbejde 
grundet udfordringer med 
at afholder aktiviteter i 
kulturhytten. Det skyldes 
hovedsageligt corona, men 
også det kolde vejr der ikke 
har muliggjort afholdelse af 
aktiviteter. 
 
De er i høj grad inddraget i 
kulturhyttens årshjul for 
2021 og samtlige aktiviteter 
beskrevet under afsnittet 
”Koordinator til idræts- og 
kulturhytterne – Mit 
Kvarter”. 
 
Derudover har de været en 
aktiv ressource ift. at 
afholde weekend aktiviteter 
for Folehavens unge i 
netværkscafeen på 
kirsebærhaven 59. De har 
ligeledes afholdt QR-løb, 
Halloween-, jule- og 
fastelavn arrangementer 
samt aktiv faciliteret og 
planlagt aktiviteter på egen 
hånd med godkendelse af 
Koordinator til idræts- og 
kulturhytterne.   
 
Der afholdes månedlige 
planlægningsmøder samt 
løbende kompetence og 
sparringsmøder. Der er 
ligeledes planlagt en 
pædagogisk workshop mhp. 
at styrke ungeværterne til at 
kunne varetage flere børne- 

Opnået -  Ungeværterne 
har haft 
udfordringer 
med at afholde 
ønskede 
aktiviteter og 
egne planlagte 
events. Dog er 
motivationen 
stadig god. 

Aktiviteten 
fortsættes i 
2022, såfremt 
Tryghedspartne
rskabet 
forlænges. 



og unge relaterede 
aktiviteter. 
 
Ungeværterne er fortsat en 
stærk ressource der agerer 
både rollemodeller og 
bindeled med flere unge 
netværker i Folehaven.  
 
Der er blevet rekrutteret 
endnu en ungevært, der på 
egen hånd har efterspurgt 
at blive ungevært.     

Det grønne 
fællesskab i 
Folehaven / 
Mit Kvarter 
& 
Områdefor
nyelsen 
Folehavekv
arteret 

Formålet er at 
opstarte og 
facilitere det 
grønne 
fællesskab i 
Folehaven, 
herunder at 
understøtte 
frivillighed og 
lokalt 
engagement i 
grønne initiativer 
og 
Kirsebærhavens 
Planteskole. 

Pr. medio april 2021 er der 
ansat en grøn projektleder 
med ansvar for inddragelse 
af frivillige i kvarterets 
grønne frivillignetværk samt 
opstart af planteskolen. 
Projektlederen er i færd 
med at identificere grønne 
ambassadører, hvilket er 
første led i processen med 
at engagere en bredere 
skare af frivillige fra 
kvarteret i det grønne.  
Det første møde med de 
grønne ambassadører og 
øvrige interesserede i det 
grønne frivillige arbejde er 
fastlagt d. 1. juni. 

Opnået Aktiviteten er 
blevet forsinket 
på grund af, at 
den grønne 
projektleder 
først er blevet 
ansat i april. 
Denne 
forsinkelse 
forventes dog 
ikke at have 
indflydelse på 
aktiviteten, da 
den fortsat 
forventes at 
kunne udføres 
inden udgangen 
af 2021. 

 

Der ses på 
nuværende 
tidspunkt intet 
behov for 
justeringer af 
aktivitetsindsat
sen. 

-  

Dialogmøde
r og 
Tryghedsva
ndringer / 
Mit Kvarter  
 

Der bliver afholdt 
3 arrangementer 
med forskellige 
temaer hver 
gang. Vi tager 
udgangspunkt i 
borgernes behov 
og lytter derfor 
meget til deres 
ønsker og ideer 

Der er endnu ikke afholdt 
nogen dialogmøder eller 
tryghedsvandringer 
grundet corona.  
Der planlægges efter at 
afholde en vandring inden 
sommerferien og så to 
dialogmøder og vandringer 
efter sommerferien, hvis 
corona tillader det. 

Delvist 
opnået 

Corona 
situationen og 
restriktioner 
afledt heraf har 
gjort det umuligt 
at samle folk 
både udenfor og 
indenfor. Vi har 
vurderet, at det 
ikke har givet 

-  Der holdes fast 
i 
gennemførelse 
af en vandring 
inden 
sommerferien 
og to 
efterfølgende. 



til indhold. 
Ligeledes 
forsøger vi at få 
dem med i 
planlægningsfase
n. 

mening at 
afholde noget 
online.   

 
Juniorbetje
nt –  
Københavns 
Politi 

Skabe sunde 
fællesskaber og 
relationer både 
internt drengene 
imellem og til de 
voksne 
fagpersoner, 
samt udvikle 
dem personligt i 
forhold til moral, 
etik, værdier og 
normer. Det er 
endvidere målet 
at fastholde dem 
i det positive 
fællesskab. 

Juniorbetjent har – som 
meget andet – været 
præget en del af 
coronasituationen, hvorfor 
vi stadig er i gang med at 
afvikle sidste års hold. Som 
det ser ud nu, skal vi afsted 
med dem på politiugen i 
uge 24.  
 
Det betyder, at introaften og 
det forberedende arbejde 
omkring dette års hold 
(pigerne) er udskudt til 
efter sommerferien. Vi har 
dog indledt screeningen og 
udvælgelsen i samarbejde 
med skolen og klubben. 
Politiuge afholdes i uge 38, 
og de efterfølgende uger 
frem til årsskiftet, forventes 
evaluerende temaaftener 
også at blive afviklet som 
planlagt.  

Opnået Coronasituatione
n har betydet, at 
vi har haft et hold 
fra sidste år, som 
hele tiden har 
fået udskudt 
deres politiuge. 
Det har haft 
betydning for 
motivationen, 
men vi håber på, 
at vi ved at 
fastholde, at de 
kommer afsted, 
kan motivere 
dem igen. 
 
 

-  -   



Koordinator 
til idræts- 
og 
kulturhytter
ne / Mit 
Kvarter 
 
 

Kulturhytten skal 
spille sammen 
med resten af 
pladsen, og 
dermed også det 
nærtliggende 
EAT-hus, 
bibliotek og 
skolen, og det 
skal være muligt 
for alle frivillige 
grupper, 
foreninger og 
beboere at 
benytte 
kulturhytten på 
sigt.  
Formålet er i 
første omgang at 
få skabt et 
alternativt 
fritidstilbud til 
børn og unge i 
Folehaven i de 
tidsrum, hvor de 
ikke kan komme i 
fritidshjem eller 
klub. Hertil 
bruges modellen 
ALL-IN. 
Kulturhytten skal 
være 
medborgerskabe
nde og 
understøtte 
aktivt foreningsliv 
og være 
fritidsstyrkende 
(understøtte 
klub- 
fritidstilbud 
specifikt for 

Grundet Corona og 
vinteren har aktiviteter 
m.m. i kulturhytten været 
begrænsede, hvorfor der 
har været fokus på 
vedligeholdelse og 
forbedringer af hytten.  

 
Forankringen med lokale 
aktører har været fokuseret 
omkring Vigerslev bibliotek 
og Områdefornyelsen 
Folehaven, hvor der 
fastlagte kalendermøder 
hver 14.dag. Derudover er 
der fortsat fast samarbejde 
med Kultur V og 
Områdefornyelsens 
pladsgruppen Forankringen 
og samarbejdet med 
klubben ift. brugen af 
kulturhytten har 
hovedsageligt været som en 
del af All-in projektet. 
 
I takt med åbningen er 
samfundet efter corona er 
følgende aktiviteter og 
netværker i og omkring 
kulturhytten blevet planlagt 
og opstartet. 
Aktiviteter: 

- Street festival 
- Storskærmsvisning 

af EM i fodbold, 

tour de france og 

OL 
- 3 ugentlige Satellit 

træninger med 
lokale 

Opnået Der er fortsat 
god vilje til 
samarbejdet 
med lokale 
aktører. Dog er 
det særlige fokus 
for og 
fremadrettet at 
etablere 
samarbejdsaftale
r mellem de 
lokale aktører, 
med 
kulturkoordinato
ren som median 
og facilitator for 
overgangsproces
sen. Den særlige 
udfordring er 
dog at flere lokale 
aktører er 
pressede 
grundet 
genåbningen 
efter corona, 
usikkerheden 
herom samt 
hvordan man 
skal forholde sig 
ift. nuværende 
og kommende 
restriktioner. Det 
er derfor en 
særlig 
udfordring at nå 
den gode 
forankring inden 
udgangen af 
nuværende 
tryghedspartners
kabsaftale.   
 

-  Aktiviteten 
fortsættes i 
2022, hvor der 
arbejdes videre 
på en 
forankringsmo
del for 
kulturhytterne.  



ældre klubunge i 
området). 
Kulturhytten skal 
have et 
Aktivitetskatalog 
og årshjul og skal 
kunne bruges 
som platform i 
det videre 
arbejde med at 
skabe et kulturelt 
centrum i 
Folehaven. 
Derudover skal 
Kulturhytten 
indgå i ISA-
games 
samarbejdet på 
Kirsebærhavens 
skole.   

idrætsforeninger i 

Juni og Juli 
- FerieCamp 

værtskab i uge 30 og 
42 

- Grillaftener, fredag 

og lørdags chill 
- Middelalder tirsdag 
- International 

Gadeteater 
- Folehaven festival 
- Løb Mellem Husene 

- Folkekøkken 
Netværker: 

- All in 
- Ungeværterne 

- Juniorbetjent 
- Fædre-netværk 
- Ungenetværk for 

10-12-årige der er 
særligt udsatte 

- Ungeråd 

- Projekt ”Vær med – 

gå fra Corona” 
Der er påbegyndt 
idegrundlag for netværk for 
psykisk udsatte borgere i 
Folehaven.  

Kulturhytten 
lider desværre 
under 
manglende 
elektricitet (lys 
og varme) i de 
kolde måneder, 
som er en 
forudsætning for 
afholdelse af 
aktiviteter.  
Dette skal der 
fortsat arbejdes 
på at få etableret.   

 
Folkekøkke
n – 
Vigerslev 
Bibliotek, 
KFF 
 

Formålet er at 
lade områdets 
beboere lære 
hinanden at 
kende for derved 
at nedbryde 
fordomme og 
øge trygheden. 
Desuden handler 
det også om at 
involvere 
områdets unge 

Grundet Corona har 
aktiviteten været sat på 
pause, men den lukkes op 
med ekstra aktiviteter fra 
juni 2021 i forbindelse med 
EM. 
 

Delvist 
opnået. 
Corona-
situationen 
har 
desværre 
vanskeliggj
ort at 
afholde 
folkekøkke
ner.  

Madskole-
kvinderne er 
efterhånden ret 
selvhjulpne. Men 
de unge, skal 
stadig have 
hjælp. Vores 
primære rolle er 
dog efterhånden 
’bare’ at stå for 
det formelle 
omkring 

Vi har skåret i 
midlerne, da vi 
ikke har kunnet 
afholde alle de 
arrangementer, 
som vi plejer 
pga Corona.  
Midlerne er 
gået til andre 
projekter under 
Tryghedspartne
rskabet. 

-  



 (lommepengejo
bbere) i en 
fælles aktivitet, 
der inddrager et 
mangfoldigt 
udsnit af 
områdets 
beboere. 

arrangementern
e.  
 


