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Valby Lokaludvalg har modtaget høring med ønske om input til fagprincipper, der 

skal danne grundlag for en ny Sikker By-strategi. Valby Lokaludvalg har på møde d. 

10.5.2022 behandlet høringen og har følgende at kommentere: 

 

Man kan få det indtryk, at København er en farlig by at bo i, når man læser udkastet til 

de fire fagprincipper for ny Sikker By-strategi – om kriminalitetstruede unge, rockere 

og ekstremisme. Det er Lokaludvalgets opfattelse, at det er en fortegnelse af virke-

ligheden, som ikke gælder hverken for Valby eller for Københavns kommune. Der-

imod er det sandt, at der i kommunen findes en række familier, hvis adfærd skaber 

utryghed i bydelene. For Valbys vedkommende drejer det sig om få familier, der af 

forskellige grunde ikke kan finde ud af at være en del af fællesskabet. Valby Lokalud-

valg vil gerne understrege, at det er her, kommunen skal gribe ind fremfor at produ-

cere et strategipapir, der bringer den opfattelse videre, at København er et utrygt 

sted at opholde sig.  

 

Valby Lokaludvalg ønsker også, at fagprincipperne eller i hvert fald strategien forhol-

der sig til, hvad der skaber en sikker by fremfor at fokusere på, hvad der skal sættes 

ind mod. Det kunne være fokus på belysning eller en grundigere beskæring langs 

stier, som med det samme ville sætte sig spor i den oplevede tryghed. Vi anbefaler i 

det hele taget, at man forholder sig mere aktivt til, hvad tryghedsindekset peger på, 

der kan rettes op på, og lader dette afspejle sig i strategien. 

 

Valby Lokaludvalg er enige i, at der skal sættes ind på det digitale område. Dette gæl-

der ikke blot de unge, men også i høj grad de ældre, som ikke er sårbare i udgangs-

punktet, men som for at komme i kontakt med myndighederne kun kan skabe denne 

forbindelse ad digitale kanaler. Alle skal betrygges i håndtering af digital adgang og 

kontakt, da den type empowerment samtidig bærer en snusfornuft i sig, når man stø-

der på uhæderlig kontakt phishing og trick-sms’er. 

 

Valby Lokaludvalg er enige i, at det er godt for unge at være en del af positive fælles-

skaber. Vi ser nytten i foreninger, men i en børne-ungeundersøgelse fra 2018 peger 

de unge på, at de mangler gode fritidsarealer til den del af deres fritid, hvor de ikke er 

med i et foreningsfællesskab. Københavns Kommune bygger legepladser til børn og 

opfører motionspladser i fx Søndermarken til de selvorganiserende idrætter, men det 

bør være en del af en Sikker By-strategi at pege på, hvordan vi får etableret byrum, 

hvor de unge kan opholde sig trygt – på samme vis som legepladser, men med 
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arealer målrettet unge. De unge peger selv på, at der gerne må være en voksen til 

stede. Kunne det komme med i en strategi for Sikker By? 

 

Ellers ser Lokaludvalget frem til at læse et mere samlet udkast til en Sikker By-strategi. 

 

 

Venlig hilsen 

Stefan Emkjær, medlem af Valby Lokaludvalg og næstformand i fagudvalget Børn, 

Fritidsliv og Sociale emner  

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg 
 

 


