
INITIATIVER 
MØD DE UNGE MED ET SMIL – TRYGHEDSPATRULJEN 
Tryghedspatruljen skal være frivillig, beboerdrevet og skal ikke have magtbeføjelser, men i stedet gennem 
;lstedeværelse og nærvær kunne berolige, vejlede og hjælpe områdets beboere, herunder særligt unge 
som har behov for voksenkontakt. 

BEBOERNES LIVSLINJE - TRYGHEDSNETVÆRKET  
Tryghedsnetværket skal drives af frivillige beboere og vil have ;l formål gennem en fastlagt 
tryghedstelefonlinje at ;lbyde direkte menneskelig kontakt og rådgivning ;l beboere, som oplever 
utryghed i deres færden i området. Tryghedstelefonlinjen skal kunne beny>es alle ugens dage, særligt i 
a?en- og na>e;merne. 

BEBOER TIL BEBOER – FORÆLDREHJÆLPEN 
Beboerne i Forældrehjælpen skal ;lbyde stø>e ;l forældre, som oplever udfordringer med opdragelse. 
Forældrehjælpen skal drives af frivillige beboere, der skal udføre kontaktskabende ak;viteter. 

OPLYSNING OM AT BO ALMENT 
For at opnå en fælles forståelsesramme vil TryghedsplaCormen udbyde undervisning for alle beboere i 
Urbanplanen, såvel voksne, børn og unge, ”Ny danskere” som ”Gammel danskere” - så man kommer ;l at 
kende sine naboer - det vil i sig selv være tryghedsskabende og grundlag for gensidig respekt. 

MERE LYS, LYS I BUSKADSER 
Der arbejdes for mere og bedre belysning generelt i Urbanplanen, som kan skabe overblik og aIjælpe 
den utryghed som hersker i ens tanker. Dri?en er informeret om specifikke mindre fejl og mangler i 
forhold ;l belysning og forslag ;l tre afdelingsmøder er s;llet om generel lysforbedring og i et ;lfælde et 
større ;ltag for belysning af en s;. 

ÆNDRET BEBOERSAMMENSÆTNING – ANVISNINGSRET 
Konkret ønsker vi et stop for, at der kan anvises borgere, som har det svært, ;l Urbanplanen. Sam;dig 
ønsker vi at der forestås en langt større hjælp ;l de beboere, som har det svært i Urbanplanen. 

BØRNE- OG UNGEINDSATSER 
Flere af beboerne forklarer de unges ophold på fællesarealerne ved de manglende a>rak;ve ;lbud for 
unge, herunder arrangementer, fri;dsak;viteter og rum, hvor unge kan mødes og opholde sig sammen. 
Konkret ønskes at der i samarbejde med de unge, iden;ficeres ak;viteter og arrangementer, herunder 
socialøkonomiske ak;viteter, gra;s ak;viteter i lokalområdet, ak;viteter som skal fremme job og 
uddannelse, som er målre>et de unge.  

SPROGINDSATSER 
TryghedsplaCormen vil ;lbyde gra;s danskkurser ;l de af områdets beboere, som ikke mestrer det danske 
sprog. Kurserne bliver aIoldt af frivillige beboere, som også kan kommunikere på forældrenes modersmål 
når de>e er nødvendigt. Kurserne suppleres af forplejning og underholdning såsom udflugter og mulighed 
for at tage børnene med, for at sikre mo;va;on ;l deltagelse, særligt blandt de beboere der er bange for 
at tabe ansigt ved at deltage.


