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Bispebjerg Lokaludvalgs bemærkning til forslag om flytning af 

Ankomstcenter for flygtninge fra Valby til Nordvest 

 

• Bispebjerg Lokaludvalg finder forslaget velbegrundet udfra en 

bygningsmæssig overvejelse 

• Vi har til gengæld reservationer vedrørende det hensigts-

mæssige i flytningen, som er oplistet i nedenstående tekst  

• Samlet set fraråder vi flytningen 

 

 

Flytning af Ankomstcenter for Flygtninge fra Valby til Nordvest 

I budgetforliget blev vedtaget, at det tidligere Plejecenter Dortheagården på 

Frederiksborgvej 77 skal omdannes til et nyt center for modtagelse og 

indkvartering af nyankomne flygtninge. Et tilsvarende center har hidtil 

ligget på Ottiliavej i Valby, der nu nedlægges. På budget 2020 blev afsat 

cirka 8 mio kr. til formålet. Centret forventes at være klar fra marts 2021.  

Det frivilligt drevne “Welcome House” påregnes ligeledes flyttet fra 

Ottiliavej til Dortheagården. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg blev informeret om sagen af Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen på vores møde i november.  

Heraf fremgik, at det tidligere plejecenter Dortheagården blev vurderet at 

være velegnet bygningsmæssigt.  

Det fremgik dog også, at en væsentlig årsag til flytningen var et lokalplan-

spørgsmål. Hvorfor det var et problem, kunne ikke belyses.   

 

Argumenter der støtter en flytning 

Efterfølgende har vi i lokaludvalget drøftet sagen, og konkluderer:  

• Bygningen er velegnet til formålet, og står aktuelt delvis tom.  

• Kvarteret er i forvejen ret mangfoldigt, så 50 nyankomne flygtninge 

i lokalområdet vil knap blive bemærket.  

• Vi har et integrationsparat frivilligt netværk i området (Tram-

polinhuset), som gerne bidrager til at fremme integrationsprocessen.  

 

Vi har dog betydelige reservationer.  

I de senere år har denne del af Frederiksborgvej udviklet sig slemt.  

For et år siden holdt den hollandsk-inspirerede Satudara-bande til på hjørnet 

af Birkedommervej og Frederiksborgvej lige nord for Dortheagården.  

Flere konkurrerende bander har efterfølgende manifesteret sig. De aktuelt 

mest synlige er sortklædte typer, der holder til ved krydset Bisiddervej og 

Frederiksborgvej overfor Dortheagården. Politiet deler bekymringen, og der 

var i november opstillet en mobil politistation ved Dortheagården. Der er 

næsten permanent visitationszone her.   

Vi har også en del vanvidskørsel på Frederiksborgvej af banderelaterede 

muskelbiler.   
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Mange af nytårsbillederne, hvor unge mennesker skød efter hinanden 

og andre med fyrværkeri, var optaget af en fotograf, der stod foran 

Dortheagården.  

 

Derfor 

Man bør overveje, om dette er et godt sted at modtage flygtninge. I 

bedste fald får de bare et skævt indtryk af det omgivende samfund. 

I værste fald bliver centret rekrutteringscentral for banderne af svage sjæle 

blandt modtagecentrets beboere.  

 

Vi anbefaler derfor, at man overvejer at lade centret forblive i Valby. Og så 

får ordnet den lokalplansag i samråd med TMF.  

 

Bispebjerg Lokaludvalgs anbefaling til Dortheagårdens fremtid er 

etablering af et lægecenter. Som bekendt mangler især den nordlige del af 

København praktiserende læger i katastrofal grad.  

Et lægecenter med 4-5 praktiserende læger på Dortheagården kunne dække 

det påtrængende lægebehov i Nordvestkvarteret og nærmeste omegn.  

Dortheagården er ekstremt velegnet hertil med niveaufri handikapvenlig 

adgang og store pæne lokaler. Vi er tilmed bekendt med navngivende 

praktiserende læger, der ønsker at flytte ind i lokalområdet, hvis der kan 

findes et ordentligt sted til at åbne praksis.  

Hvis man skal se på behovet for borgerne i Bispebjerg Bydel, er et 

lægecenter langt mere relevant at placere her end et modtagecenter for 

flygtninge. 

 
 

Med venlig hilsen 

Alex Heick. Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 
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Valby Lokaludvalgs udtalelse vedr. flytning af 
Ankomstcenter for Flygtninge fra Valby til Nordvest 

I budgetforliget blev vedtaget, at det tidligere Plejecenter  

Dortheagården på Frederiksborgvej 77 skal omdannes til et nyt center 

for modtagelse og indkvartering af nyankomne flygtninge. Et tilsvarende 

center har hidtil ligget på Ottiliavej i Valby, der nu nedlægges.  

På budget 2020 blev afsat cirka 8 mio. kr. til formålet. Centret forventes 

at være klar fra marts 2021. 

Det frivilligt drevne “Welcome House” påregnes ligeledes flyttet fra 

Ottiliavej til Dortheagården. 

 

Valby har huset ankomstcentret samt det tilknyttede Welcome House 

siden etableringen. I den forbindelse havde Valby Lokaludvalg en 

 central rolle i forhold til at understøtte den frivillige indsats fra  

engagerede borgere i opstartsfasen, indtil bevillingerne og lokalerne var 

på plads. Det er Lokaludvalgets holdning, at indkvarteringen og  

Welcome House har fungeret godt på sin nuværende placering og at vi 

gerne vil støtte, at det kan blive liggende.  

 

Valby Lokaludvalg har i 2019 rettet henvendelse til Beskæftigelses- og  

Integrationsborgmesteren, der har oplyst, at flytningen skyldes, at den 

nuværende placering er etableret på en dispensation fra planloven, der 

ikke kan forlænges. Det er korrekt, at en dispensation af denne type ikke 

kan forlænges. 

 

Til gengæld er der mulighed for, at en fortsat placering på stedet kan 

tillades gennem en ændring af lokalplanen for området. Vi har rådført os 

med Teknik- og Miljøforvaltningen, der oplyser, at det er en mulighed, 

hvis der er politisk vilje til det. Lokalplanen for Toftegårds Plads, der 

dækker bygningen på Ottilliavej, står umiddelbart foran en ændring i 

2020, da helhedsplanen for Toftegårds Plads inkl. det nye bibliotek skal 

indarbejdes. I den forbindelse vil det være muligt også at ændre  

anvendelsesbestemmelserne for bygningen på Ottiliavej. 
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Valby Lokaludvalg foreslår, at man overvejer at bibeholde den 

nuværende placering og bruger bevillingen på budget 2020 til at 

opgradere den nuværende bygning. 

 

Et yderligere argument for at bevare placeringen på Ottiliavej er, at nye 

borgere, der har været i landet i mindre end tre år, betjenes af  

Integrationsborger på Jobcenter Gl. Køge Landevej 43. 

 

 

Venlig hilsen 
 

Michael Fjeldsøe 

Formand Valby Lokaludvalg 

 

 


