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REFERAT 
 
Hermed følger et kort referat fra beboermøde den 21. juni 2017 omkring grupperinger og skyderi i 
Rødovre med Københavns Vestegns Politi og Rødovre Kommunes SSP 
 
Fra Københavns Vestegns Politi deltog politiassistent John Rathmann 
Fra Rødovre Kommunes SSP deltog – Annie Johanson og Thomas Eistrup 
(SSP står for et bredt samarbejde mellem Skole, Social- og Sundhedsforvaltning og Politi - blandt andet om 
at koordinere indsatsen for at forhindre børn og unge i at komme ud i kriminalitet og misbrug.) 
 
Først og fremmest var der et stort fremmøde, hvilket tolkes som at Bybjergets beboerne er meget 
interesserede i at komme eventuelle problemer til livs. 
 
Mødet blev indledt med at John Rathman fortalte om de skudepisoder, der har været for nyligt i Rødovre i 
starten af juni 2018, hvor der blev skudt efter en gruppe, der opholdt sig i Nørrekær, og hvor de, som der 
blev skudt efter løb over i Bybjerget og gemte sig samt den anden skudepisode, der opstod bag tanken og 
7-eleven. 

Ligeledes forklarede han hvordan visitationszonen i Rødovre var delt op. Visitationszonen er foreløbig 
gældende indtil den 6. juli 2018 kl. 18.00, og er indført fordi det er politiets billede, at skyderiet i Rødovre 
grundes i en konflikt om det lokale hashmarked mellem grupperinger i Husum og Rødovre. 

De to politikredse vil i forbindelse med indførelse af visitationszonerne gensidigt patruljerere 
tryghedsskabende i hinandens kredse 

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, 
undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at 
forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller 
velfærd 
Samtidig har politiet indført en ”mobil politistation” der kører rundt i netop dette område. 
I forbindelse med de 2 skudepisoder, kunne han ikke oplyse så meget konkret, idet sagerne efterforskes af 
afdelingen for personfarlig kriminalitet på politigården i Albertslund. 
Helt basalt set har beboerne ikke nogen grund til at være bange i det daglige, men det er altid godt at have 
øjne og ører åbne, og han pointerede også vigtigheden af at samarbejde med politiet om at skabe et godt 
nærmiljø og kontakte politiet hvis man ser noget mistænkeligt. Dog påpegede han vigtigheden ved at det 
godt kan være, at man har oplevet noget som besynderligt/kriminelt, men hvis man ikke direkte har set en 
kriminel handling, så er der ikke noget politiet kan arbejde videre med. Der er nødt til at være oplevet en 
konkret kriminel handling. 

TRYGHEDSTELEFON 

Tryghedstelefonen erstatter ikke alarmnummeret 1-1-2 eller 1-1-4, som borgerne fortsat skal bruge ved 
igangværende kriminalitet, men Tryghedstelefonen kan bruges i forbindelse med tip til politiet i form af 
foto eller videoklip eller hvis man ønsker at tale direkte med Lokalpolitiet.  
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Tryghedstelefonen har telefonnummer: 22 10 54 19. Nummeret kan modtage foto samt video på op til 2 
minutters varighed.  

Den mobile politistation er bemandet døgnet rundt alle ugens dage. 
I forbindelse med kontakt til politiet, så er man velkommen til at tage billeder af mistænkte (disse på IKKE 
lægges ud på sociale medier mv., men må gerne overdrages til politiet, eller man kan f.eks. notere en bils 
nummerplade o.lign. 
Endelig anbefalede han en app til mobiltelefoner, der hedder ”Tip Politiet”. Her kan man også anmelde 
kriminel adfærd. 
John fortalte endvidere, at Vestegnens politikreds er meget stor og dækker i alt over 11. kommuner. 

Herefter gik kommunens SSP på og fortalte lidt om deres arbejde. Blandt andet fortalte de om deres 
”Onsdagsgruppe”, hvor medarbejdere indenfor politi, skoleforvaltningen, børne- og familieafdelingen samt 
SSP mødes og diskuterer hvordan man kan hjælpe børn og unge til at komme på ret køl igen hvis der er 
mistanke om f.eks. Bekymrende adfærd, Førstegangskriminalitet, Gentagen alvorlig kriminalitet eller 
personfarlig kriminalitet.   

Samtidig fortalte de forskellen på at være en del af en bande eller tilhøre en kriminel gruppering: 

En bande er som oftest rimeligt godt organiseret – dvs. at der er et hierarki. Dette ses ofte f.eks. i 
rockerbander, hvor der er en præsident, et klubhus, rygmærker mv. 

En kriminel gruppering er derimod meget uorganiseret, og der er ikke et egentligt hierarki, og grupperingen 
er ofte meget mobil – dvs. de opholder sig i skiftende områder.  

Blandt beboerne blev der foreslået at man kunne lave en telefonkæde, hvor man f.eks. kunne ringe til 
hinanden hvis man ser noget mistænkeligt i et område, og så kunne man følge det f.eks. ned langs blokken 
og evt. herudfra lave en fælles anmeldelse. John Rathman syntes det var en god ide med en telefonkæde, 
men ville på det kraftigste fraråde at man benyttede telefonkæden til at mødes i samlet flok, da dette 
hurtigt kunne få en situation til at eskalere. 
 
En anden beboer foreslog at man lavede en forældregruppe, hvor forældre, som har haft udfordringer med 
deres teenagere og forældre, der lige nu står med teenagere, kunne mødes og tale sammen og drage 
erfaringer med hinanden. Bestyrelsen vil hellere end gerne lægge lokale (selskabslokalet) til brug til dette 
formål. 
 
Ejendomskontoret gjorde også opmærksom på at det ikke er ejendomskontorets opgave at ”lege 
politifolk”, og hvis beboere ønsker at videoovervågningen skal gennemses, så er det vigtigt, at dato og tid er 
meget præcist, da det ellers er for ressource og tidskrævende. Samtidig blev beboerne gjort 
opmærksomme på at de ikke har lov til at se evt. video. Al videomateriale må kun videregives til politiet. 
Har man behov for at få talt med nogen omkring sine bekymringer for sine børn kan man tage kontakt med 
SSP-medarbejdere på https://www.rk.dk/ssp/ 
Man kan også ringe til SPP-medarbejderne, både som forældre og som barn/ung: 
Thomas: 36 37 77 17 
Annie: 36 37 77 18 
 

mailto:2317@boligafdeling.dk
http://www.dabbolig.dk/Bybjerget
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLV_fCq5McCFaaEcgodwJkIgA&url=http://ssp.taarnby.dk/information/moede-os-paa-facebook&psig=AFQjCNEBPBDVC50GvrdPbb5Pfe8cG8-rxg&ust=1441695069687875
https://www.rk.dk/ssp/


Bybjergets beboere 

Rødovre almennyttige Boligselskab 

BYBJERGET 

Ejendomskontoret 
Valhøjs alle 71 st.th 2610 Rødovre 
E-mail: 2317@boligafdeling.dk Hjemmeside : www.dabbolig.dk/Bybjerget 
Kontortid: Dagligt mellem 08.00 til 12.00 – Onsdag 07:00-08:00 (kun personlig henvendelse) 
Første tirsdag i måneden KUN personlig henvendelse fra kl. 15:00-18:00 

 
Summa summarum:  
Rødovre er lidt anspændt for tiden, men er generelt en tryg og god by at bo i. Samtidig er Bybjerget godt 
rustet mht. videoovervågning (som der p.t. arbejdes på kommer så politiet direkte kan se 
videoovervågningen fra Bybjerget og desuden har Bybjerget en skarp nul-tolerance overfor kriminalitet og 
hærværk, og det tilsammen gør, at Bybjerget er u-attraktivt som tilholdssted for uønskede personer 
sammenholdt med et tæt samarbejde mellem ejendomskontor og politi/SSP. 
Efter mødet havde beboerne mulighed for at få en snak personligt med både politi og SSP. 
 
 
 

 
Visitationszone i Rødovre 
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