
 

 

 

 

 

 

Tilføjelse til referat af Kredsrådsmødet 16. september 2021 
 
 

Ad referatets pkt. 3 – Status på gennemførelse af Flerårsaftale for politi og Anklagemyndig- 

hed 

 
Det fremgår af referatet, at Kim Christiansen opsummerede en drøftelse om politiets indsats i tre 

specifikke kommuner med at oplyse, at politiet efter mødet ville indkalde til bilaterale møder til drøf- 

telse af problematikkerne 

 
I den forbindelse skal det understreges, at politikredsen generelt opfordrer kommunerne til at brin- 

ge spørgsmål vedrørende politiets indsats i konkrete områder op i lokalrådene, hvor indsatsen kan 

drøftes og aftales nærmere. 

 
Såfremt der findes behov herfor, er borgmestrene endvidere altid velkomne til at kontakte politidi- 

rektøren med henblik på en drøftelse af politiets indsatser og samarbejde med kommunerne enten 

på de årlige, bilaterale møder mellem politi og kommune eller løbende telefonisk eller forud for 

kredsrådsmøderne. 

 
Endvidere skal det mere generelt understreges, at politiet opfordrer såvel borgere som kommuner 

til at rette henvendelse til politiet via 114, såfremt man oplever noget af utryghedsskabende karak- 

ter eller anden adfærd af interesse for politiet. 

 
I forhold til de tre konkrete kommuner, der blev drøftet på kredsrådsmødet, kan følgende oplyses 

omkring politiets indsatser: 

 
Rødovre Kommune: 

Lokalpolitiet foretager daglig patruljering i Rødovre Kommune – typisk formiddags- og eftermid- 

dagsvagter. I forbindelse med disse patruljeringer er politiet altid i områderne Valhøjs Allé, Brand- 

holms Allé, Nyholms Allé og Tårnvej omkring KFC. 

 
I områderne har man nær kontakt til gårdmændene/ejendomsfunktionærerne, der om nogen, har 

fingeren på pulsen. Politiet har i den forbindelse fået oplyst, at der i øjeblikket er roligt i alle områ- 

der. Der er til tider personer, som hænger ud, ligesom der ses forskellige biler, der kører til og fra 

områderne, men gårdmændene oplever ikke dette som værende et problem. 

 
Det er konstateret, at banderelaterede personer til tider befinder sig og kortvarigt hænger ud på 

butikstorvet ved Valhøjs Allé. Lokalpolitiet har adgang til og gennemgår jævnligt TV-overvågning 

der er opsat ved bl.a. Brandholms Allé og butikstorvet ved Valhøjs Allé. 

 
Politiet har løbende kontakt til boligselskaberne i området Bybjerget (Valhøjs Allé ulige numre) 



 

Rødovre Boligselskab (Brandholms allé) og Afd. Valhøjparken, funktionærernes Boligselskab i 

Rødovre Kommune. (Valhøjs Allé 64A- 86B), som er gode til at viderebringe oplysninger af politi- 

mæssig interesse. 

 
Man har endvidere kontakt til beboere samt et bestyrelsesmedlem fra Brandholms Allé, som ikke 

umiddelbart kan genkende den omtalte konstante utryghedsskabende aktivitet i området. 

 
Parkeringsforholdene på den sydlige del af hele Brandholms Allé, hvor der blev parkeret ulovligt på 

cykelstien, er efter massiv aflægning af p-afgifter blevet normaliseret. 

 
Politiet har fokus på nye tiltag vedr. ændrede parkeringsforhold, bl.a. på Nyholms Allé, hvor værk- 

steder til tider parkerer uindregistrerede biler på vejen, som derved holder til ulempe for de øvrige 

virksomheder. Her pålægges en del p-afgifter, inddrages flere nummerplader og fjernet biler efter 

vores anmodning. 

 
Herlev Kommune: 

Herlev Lokalpoliti har generelt et bredt kenskab til hvad der rør sig på tværs af kommunen, idet 

man dagligt læser døgnrapporten, som beskriver alle registrerede anmeldelser, for det forrige 

døgn. 

 
Herlev Lokalpoliti foretager dagligt patruljering i Herlev Kommune, hvor man er til stede i formid- 

dagstimerne, eftermiddags – og aftentimerne. I den forbindelse indgår man i dialog med såvel er- 

hvervsdrivende samt interesserede borgere. 

 
Endvidere søger man med sin tilstedeværelse at reagere på borgernes henvendelser/anmeldelser 

vedrørende diverse problematikker ift. utryghedsskabende personer samt salg af euforiserende 

stoffer. I den forbindelse har politiet et tæt samarbejde med kommunen, SSP, PSPK, ejendoms- 

funktionærer i diverse boligselskaber mv. 

 
Særligt vedrørende Herlev Torv: 

Lokalpolitiet er i tæt dialog med de erhvervsdrivende i området omkring gågaden og man har i for- 

bindelse med vores henvendelser udleveret visitkort på lokalbetjentene i Herlev. De erhvervsdri- 

vende er vejledt om at kontakte politiet, hvis de oplever utryghed eller anden asocial adfærd i om- 

rådet. 

 
Herlevvænge: 

Politiet har modtaget flere henvendelser fra utrygge borgere, som bor i Herlevvænge, som oplyser 

at der ofte sker synligt salg af euforiserende stoffer. Lokalpolitiet har derfor igennem en længere 

periode foretaget skærpende patruljering i området. For det meste er patrulje kørt i civile køretøjer i 

området, da dette giver en større mulighed for at komme tættere på personer, der måtte sælge 

stoffer. Det er også lykkes lokalpolitiet at pågribe flere personer på fersk gerning. 

 
Lokalpolitiet er i dialog med borgere i området, og disse er blevet vejledt i, såfremt det er muligt, at 

dokumentere salg i form af billeder, signalementer, registreringsnumre mv. De er ligeledes blevet 

vejledt om at ringe 114 (hvis ikke det er en hastende opgave) og anmelde det, så politiet har mu- 

lighed for at følge op på borgernes observationer. 



 

 

Høje Taastrup Kommune: 

Der har på baggrund af drøftelserne i Kredsrådet været bilaterale drøftelser med næstformanden 

for lokalrådet i Høje Taastrup Kommune, der vil følge op i forhold til kommunens politiske niveau, 

således alle er opdaterede på drøftelserne og indsatserne aftalt i Lokalrådsregi. 

 
Gældende for alle 11 kommuner i politikredsen: 

Endelig kan det oplyses, at lokalpolitiet dagligt gennemgår politiets døgnrapport og følger op på 

sager, der ikke umiddelbart ses afsluttet af beredskabet (de mange uniformerede patruljer, som 

24/7 udgår fra beredskabet i Albertslund)., eller hvor der vurderes, at en tryghedsopfølgning vil 

være relevant. Ikke afsluttede sager fra beredskabet tildeles en særlig kode, således disse straks 

er tilgængelige for lokalpolitiets videre arbejde dermed. 

 
Igen vil vi opfordre til at benytte muligheden for at bringe spørgsmål om politiets indsats op i lokal- 

rådsregi – på møderne og også meget gerne mellem de planlagte møder, således udfordringer 

straks kan blive aftalt håndteret. 
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