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Formanden bød velkommen, og forklarede, at baggrunden for mødet er, at man har modtaget 
henvendelser fra flere beboere, som har observeret salg af stoffer i området. I den seneste tid, har 
man også oplevet stenkast gennem flere beboeres vinduer. 
 
Beboerne har haft en oplevelse af, at der ikke bliver taget hånd om problemerne, når de kontakter 
politiet. 
 
Både politiet og kriminalpræventiv enhed var repræsenteret ved mødet. 
 
Driften har anmeldt en lang række episoder på vegne af beboerne. Det giver dog en lang række 
udfordringer, både for driften og politiet, og der henstilles derfor til, at beboerne selv melder 
episoderne til politiet. 
 
Politiet understregede vigtigheden af, at beboerne anmelder hvad de ser til 114. 
 
Politiet forklarede desuden, at selvom man anmelder en episode, og der ikke umiddelbart sendes 
en patrulje, tages anmeldelserne stadig alvorligt, og vil efterfølgende efterforske forholdet. 
Derudover ser man meget gerne, at beboerne opgiver navn og telefonnummer når de ringer. Det 
skylles, at man gerne vil have mulighed for, at kunne ringe anmelderen op efterfølgende, og stille 
uddybende spørgsmål. Dog er det naturligvis altid muligt at anmeld forhold anonymt. 
 
Flere beboere havde oplevelsen af, at problemerne var eskalerende, og at dette skyldes, at politiet 
ikke er nok til stede på Galgebakken. Desuden mente man heller ikke, at politiets tal var retvisende, 
i det mange forhold ikke bliver anmeldt. 
 
Politiet gjorde opmærksom på, at det ikke er altid, at man kan se, at de er tilstede, da de ofte 
optræder i civilt. 
 
 I 2018 blev der anmeldt 5 hærværkssager, 2 indbrudssager, 5 tyverisager, og 1 voldssag i 
Galgebakken. Det er ikke tal, som politiet betragter som alarmerende. 
 
Det er ikke politiets oplevelse, at den utryghed som mange beboere giver udtryk for, er i 
overensstemmelse med virkeligheden. De understregede desuden at Galgebakken ikke er et 
højkriminelt område. 
 
Politiet havde fra maj til august 2018 særligt fokus på Galgebakken, og den ekstra indsats, kastede 
ikke umiddelbart flere sager af sig. 
 



Der blev givet udtryk for, at en del af problematikken skyldes, at 25 % af tilflytterne stammer fra 
akutlisten mod tidligere 10 % samt at situationen med skimmelsvamp og helhedsplan er med til, at 
gøre området mindre attraktivt for ressourcestærke mennesker. 
 
 
 
 
Politiet tog spørgsmålet om belysningen på Galgebakken og parkeringspladserne op. Det er 
politiets oplevelse, at de kriminelle søger mod steder med lav belysning. 
 
Flere at de tilstedeværende beboere bakkede op om behovet for mere lys. 
 
Politiet tilbød en såkaldt områdevandring, hvor de sammen med repræsentanter fra Galgebakken, 
vil gå en tur i området, og påpege hvilke tiltag man kan gøre, for at kriminalitetsforebygge, 
eksempelvis mere lys, fjernelse af plankeværk etc. 
 
Politiet anbefaler, at man, hvis man observerer noget, som ikke er akut, ringer 114, og beder om, 
at få observationen optaget i døgnrapporten. På den måde vil de lokale betjente blive informeret, 
og oplysningerne kan indgå i en senere efterforskning. 
 
Driften rundede mødet af, og opfordrede endnu engang beboerne til selv at anmelde deres 
observationer, og i den forbindelse bede om et journalnummer, så man er sikker på, at 
anmeldelsen indgår i statistikken. Derudover kan man også ”anmelde” sine observationer til den 
kriminalpræventive enhed. 
 
Den kriminalpræventive enhed kan kontaktes på: 
 
Hovednummer:  43 68 69 59  
Døgntelefon:  51 68 66 90 
E-mail:  kriminalpraeventive.enhed@albertslund.dk 
 
Anmeldelser til politiet skal indgives på telefon 114 eller skriftligt på politi.dk/anmeld/tip-politiet/ 

Bestyrelsen har efterfølgende været i kontakt med Albertslund kommune, som oplyser, at det 
altid har været 25 % af boligerne, som bliver tilbud til folk på akutlisten. 


