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Kommentar til Helhedsplan for Akacieparken

Den 10. april 2007 har Valby Lokaludvalg drøftet Lejerbos 
Helhedsplanen for Akacieparken. Forinden har arbejdsgruppen for 
integration under Valby Lokaludvalg haft møde med repræsentanter 
for beboerbestyrelsen i Akacieparken om Helhedsplanen.
 
Valby Lokaludvalg kan konstatere, at der fra beboerside er bred 
opbakning bag visioner og mål i Helhedsplanen for Akacieparken. 

Valby Lokaludvalg bakker op om projektets visioner om at skabe 
tryghed og trivsel for alle beboergrupper og integrere afdelingen og 
beboerne i Valby bydel. Valby Lokaludvalg kan tilslutte sig projektets 
mål om at få flere i beskæftigelse og uddannelse og en forstærket 
indsats overfor børn- og unge og familierne i Akacieparken. 

Det må dog samtidig konstateres, at der i beboerkredsen i Akacieparken 
er en oplevelse af, at beboerne ikke er blevet inddraget i processen med 
udarbejdelsen af Helhedsplanen. Skal projektet blive en succes, er det 
vigtigt, at beboerne kommer til at føle ansvar for og medejerskab til 
Helhedsplanen. Det er vigtigt, at beboerne inddrages i dialog om 
projektet og inddrages aktivt i de aktiviteter, som gennemføres. 
Beboerne skal ikke føle, at projektet gennemføres hen over hovedet på 
dem.
 
Det er vigtigt, at beboerne sikres en større repræsentation i samrådet og 
temagruppperne for at skabe større ligebyrdighed og deltagelse i 
projektet. Der bør ligeledes sikres repræsentation fra foreningerne og 
frivillige, som er aktive i integrationsarbejdet i Akacieparken og 
lokalområdet. De spiller en vigtig rolle for, at flere beboere bliver 
aktive i foreningslivet og deltager i lokaldemokratiet. Projektet skal 
evalueres i tæt dialog med beboerne og beboernes repræsentanter og 
erfaringerne bruges i det videre arbejde.



Der skal opfordres til, at der i projektforløbet skabes mulighed for at 
støtte konkrete beboerinitiativer, som støtter op omkring 
målsætningerne om at få flere i beskæftigelse og øge indsatsen overfor 
børn, unge og familier. 

Valby Lokaludvalg ser positivt på, at skoler, børneinstitutioner, 
frivillige organisationer og foreningslivet i hele området inddrages i en 
fælles indsats i Ålholm distriktet som led i Helhedsplanen for Ålholm. 
Det er vigtigt, at den kommunale integrationsindsats koordineres 
mellem forvaltningerne på bydelsniveau. Valby Lokaludvalg vil gerne 
understege, at det ikke blot handler om at holde flere møder indbyrdes. 
Det er vigtigt, at der skabes grundlag for en fælles målrettet indsats i 
bydelen. Valby Lokaludvalg bidrager gerne hertil.  
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