
Grøn omstilling og mere tryghed  
i de store boligområder 
 
Stor spørgelyst, stort fremmøde, engagement og god  
stemning. Det tilbagevendende møde mellem  
boligorganisationerne og byrådet var også i 2020 en 
succes. 
 

90 repræsentanter fra boligorganisationer og byråd skulle diskutere tryghed, social balance, 
indsamling af madaffald og grøn omstilling, der også var aftenens tema. 

Borgmester Trine Græse lagde for med at ridse strategien for Gladsaxe Kommunes klimaomstilling 
op. Her nævnte hun bl.a. at Gladsaxe allerede i 2007 satte sig for at sænke CO2-udledningen med 
40 procent i 2020. Tallet for 2019 er ikke opgjort endnu, men i 2018 blev CO2-udledningen 
reduceret med 57 procent, når det gælder Gladsaxe som organisation. Det er en indsats, der er 
døbt ”Fej for egen dør”. 

Inden tema-debatten fik først Klaus Mortensen fra Vestegnens Politi ordet for at tale om initiativer 
for at øge trygheden. Han fremhævede især vigtighed af, at vi alle husker at ringe til politiet, når vi 
ser og hører noget ulovligt. Også selv om du har ”de kommer jo alligevel aldrig”-tanken i 
baghovedet. Politiet bruger alle henvendelser sig at danne sig et mønster og et overblik over bl.a., 
hvornår det er klogt at rykke ud, og hvornår det kan skabe mere utryghed at komme blæsende 
med blå blink og sirener. Så ring 114, når du ser noget. Hver gang. Du kan også hente appen 
POLITI. Men den kan du tippe politiet, finde nærmeste politistation, tjekke om en bil eller cykel er 
stjålet m.m. 

Derefter fortalte leder af social balance, Mette Dybkjær, om arbejdet for at sikre, at alle bydele i 
Gladsaxe er i social balance. Hensigten er, at de skal være attraktive, velfungerende og fri for 
bandekriminalitet. Det arbejde består bl.a. i mentorarbejde, øget åbningstid i skoleklubber 
(Skovbrynet og Grønnemose skole), opkvalificering og opnormering af pædagoger i Værebro Park, 
flersprogspædagoger i alle tre områder og særlige udgående indsatser målrettet unge, der ikke er i 
uddannelse eller job. 
Sidste punkt inden maden var information om indsamling af madaffald i boligorganisationerne i 
2020 ved teamleder Maria Bukhave. Det udløste så stor spørgelyst, at spisepausen måtte 
forkortes, men maden blev nydt, og der blev spist op. Den samlede mængde madrester på de 90 
tallerkner kunne ikke engang fylde en halv doggy bag. 

Hovedtemaet, grøn omstilling, blev indledt med et oplæg af projektleder Anne Stougaard. Målet 
er at gøre en mærkbar forskel i Gladsaxe for at begrænse klimaforandringerne ved at mindske 
CO2-udslippet. Her har Gladsaxe allerede reduceret med 35 procent mindre CO2 i 2018 end i 2007. 
Temaet blev kort efter debatteret på et meget konkret plan over et til lejligheden skabt spil, om 
hvilke opgaver, der først skal løses, f.eks. ladestandere til elbiler, delebilsordninger, solceller, 
bæredygtige byggematerialer m.m. 

Så var det tid til at gå hjem efter en tak til de fremmødte for den store interesse og det store 
engagement fra borgmester Trine Græse. 



 

 

 

Borgmester Trine Græse nævnte i sin tale, at Gladsaxe Kommune som organisation lever flot op til 
målsætningen om at mindske CO2-udslippet med 40 procent i 2020. I det det seneste opgjorte tal 
(2018) var reduktionen på 57 procent i forhold til 2007. 

 

 

 

Ring ALTID til 114 når du ser noget ulovligt, lød appellen fra Klaus Mortensen fra Vestegnens Politi. 
Også selv om du måske tror, at politiet ikke kommer. 



 

Maria Bukhave, teamleder i Gladsaxes Affaldsteam, 

fortalte om hvordan afhentning af madaffald i 

boligorganisationerne kan ske fremover. 

 

 

 

 

Temaet ”Grøn omstilling” blev bl.a. debatteret 
over et til lejligheden skabt spil, om hvilke 
opgaver, der først skal løses. 

 

 

 

 

Maden blev nydt selv om 
spisepausen blev forkortet p.g.a. stor 
spørgelyst til det sidste punkt på 
dagsorden inden aftensmad – 
indsamling af madaffald i 
boligorganisationerne. 

 

 

 

 

 

Så få madrester blev der fra 90 personer. En god 
kombination af fornuftige portioner på tallerknerne – og 
god mad. 

 

 

 


