Indsatser ”Unge i det offentlige rum” 2018. Prioriteret indsats i samarbejdsplanen mellem politiet og kommunen.

organisering
Dialoggruppe hos politiet

samarbejdspartnere
Unge fra Campus og Gymnasiet, beboere,
politiet, ETK

Ølby Centret

Tryghedsambassadører hos
politiet.

Tryghedsgruppe i Nord, hvor der
inddrages civile borgere +
DSB/BaneDanmark.
Fra kommunen deltager løbende
medarbejdere fra TMF, VF og BUF

Projekt positive
fællesskaber

Køge Gymnasium og SSP

Skolerådet og SSP-sekretariatet + VF

Lovparken

Strandene (Køge
Marina)

SSP-netværket og ETK
Køge Marina og ETK

status
Efter beslutning i marts 2018 har politiet gennem hele
sommeren 2018 gennemført dialogmøder med
udvalgte beboere. Efter fællesmøde nov. 2018 er
dialoggruppen udvidet til at have deltagelse af unge.
SSP deltager fra dd og følger udviklingen på den korte
bane. Samtidig er SSP ansvarlig for at bringe
problemstillinger, der rækker ud over politiets
virkefelt ind i relevante afdelinger i kommunen,
således at der er fokus på Lovparkens udvikling på den
lange bane.
Ølby-festival.
Forslag til ændret trafik gennem centret præsenteret
for det politiske niveau (ingen budgetposter i 2019).

Formålet er at etablere fællesskaber på og i
forlængelse af gymnasiet, der ikke inkluderer alkohol.
Gymnasiet har efter et antropologisk feltstudie valgt
at prioritere normer for brug af alkohol på studieture
og ved forfester.
Opmærksomhed på, hvorledes skolerne afvikler især
sidste skoledag. Opfordring til at forlænge de lokale
arrangementer.
Strandene blev i sommeren 2018 i høj grad brugt af
unge til bl.a. ”molefester” og andre impulsive
festligheder.
Kulturudvalget bevilligede i 2018 to livreddere til
området – det har haft stor positiv effekt.
Både politi og gadeplan har prioriteret øget
tilstedeværelse dér.

Stationspladsen,
taghaverne, Broen og Pkældrene/huset

SSP og politiet

Alle, der kan have et ansvar for p-husene.
Incl. P-vagterne

Kimmerslev Sø

SSP og politiet

SSP-netværket omkring med afsæt i
klubben.

Den nye Køge Nord
station

Tryghedsambassadører i politiet

Forladte bygninger og
giftige grunde

SSP, TMF/ETK og politiet

Tryghedsgruppe i Nord, hvor der
inddrages civile borgere +
DSB/BaneDanmark.
Fra kommune deltager løbende
medarbejdere fra TMF, VF og BUF
Fx Enemærke og Petersen via TMF

Ad hoc ”hot-spotsteder”
- Cricket-klubben
- Campus
- Det nye stadion
- Multibanen ved
Vemmedrup

SSP og politiet

Samarbejdspartnere fra de respektive
steder.

Der har henover det sidste år været en del
uorganiserede aktiviteter som fx bilrace, hænge ud
sted i biler og hashrygning (salg)
Vi har løbende haft dialog med skiftende
interessenter som TK Development, TMF/ETK, politiet
oa., men ser det stadig som en stor udfordring, at der
er så stor utryghed for borgerne ved at benytte Pkældrene/huset.
Dette skyldes i vores optik forskellige forventninger til
indsatsen.
Såvel gadeplan som politi er jævnligt forbi.
Der er gennemført unge-vandringer med særligt fokus
på ansvaret for at benytte de offentlige arealer. Der er
opsat yderligere bænke og skraldespande.
Høringssvar til lokalplansforslag omkring Køge Nordstationen. TMF vil meget gerne inviteres ind til et
kommende møde.

Periodevise besøg og dialog med de unge

Periodevise besøg og dialog med såvel de unge som
de voksne, som er knyttet til stedet.

