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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar Sikker By pakken 

 
Østerbro Lokaludvalg indgår gerne i sikker by arbejdet, og vil gerne deltage i 
en særlig sikker by uge, planlagt til maj 2011. 
 
Østerbro Lokaludvalg arbejder i øjeblikket med flere sikker by relaterede 
projekter, som opfølgning på ønsker og behov, der blev afdækket i forbindelse 
med Østerbro Bydelsplan. Lokaludvalgets projekter fokuserer primært på børn 
og unge samt integrationsområdet. 
 
Østerbro Bydelsplan – i gangværende projekter 
Den omfattende borgerinddragelsesproces lokaludvalget gennemførte som led i 
udarbejdelsen af Østerbro Bydelsplan viste bl.a. et stort ønske om flere 
aktiviteter og væresteder for unge på hele Østerbro samt sociale og 
netværksskabende indsatser, specifikt i forholdt il integration af etniske 
minoriteter, hovedsageligt koncentreret i området omkring Lyngbyvej og 
Ryparken. 
 
Som opfølgning herpå startede Østerbro Lokaludvalg i 2009 et samarbejde med 
KFF Projektrådgivningen og Dansk Flygtningehjælp om ansættelse af en 
foreningsguidekoordinator på Østerbro. Foreningsguidekoordinatoren er 
finansieret af lokaludvalget, og arbejder med fokus på området nord for Jagtvej 
med at hjælpe børn (primært af anden etniske herkomst) ind i foreningslivet. 
 
I marts 2010 besluttede lokaludvalget at gennemføre en større 
ungdomsindsats i samarbejde med BUF Distrikt Østerbro, og med 
hjælp fra Ungdomsringens konsulenter. Indsatsen er finansieret af 
lokaludvalget. Formålet er at skabe dialog med og blandt de unge om 
hvordan vi i fællesskab kan sikre rammerne om et trygt børne- og 
ungeliv på Østerbro, der understøtter de unges muligheder for et aktivt 
liv, udviklingen af at godt selvværd og gensidig respekt.  
Der har allerede været afholdt flere fokusgruppeinterviews og 
dialogmøder med forskellige målgrupper af børn og unge rekrutteret 
gennem skoler, klubber samt via SSP og gadeplansarbejdere, for at afdække 
deres ønsker og behov. Indsatsen afsluttes med en stor ungdomskonference i 
Krudttønden lørdag d. 25. september 2010, hvor også BUU er inviteret. 
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Fremadrettede projekter 
Østerbro Lokaludvalg glæder sig til at indgå samarbejde med det nye 
områdeløft i Skt. Kjelds kvarter nord og syd, også om sikker by relaterede 
aktiviteter. 
 
Derudover har Østerbro Lokaludvalg netop bevilget 133.500 kr. til fase 1 i et 
større integrationsprojekt, et såkaldt nabo til nabo integrationsnetværk. 
Projektet fokuserer på at styrke etniske minoriteters (bosat i 
Vognmandsmarken) beskæftigelses relaterede netværk gennem 
netværksdannelse til deres etniske danske naboer (i komponistkvarteret), der 
har et solidt netværk på arbejdsmarkedet. 
 
Østerbro Lokaludvalg ser frem til at kunne indgå yderligere samarbejde 
omkring sikker by aktiviteter, både i forhold til Center for Sikker By og de 
respektive fagforvaltninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving 
ff. Østerbro Lokaludvalg 
 


