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Tak for din henvendelse af 28.
28 september 2012, hvor du stiller
følgende spørgsmål til forvaltningen:
”Beboere omkring Bispebjerg Park Alle har rettet henvendelse
vedrørende problemer i forbindelse med salg og indtagelse af stoffer
på og ved legepladsen/boldbanen på Bispebjerg Park Alle. Dette
foregår oftest efter mørkets frembrud, men på tidspunkter af året, hvor
der endnu er børn på legeplads samt boldbane. Bænkene på
legepladsen bruges til disse ”aktiviteter”, hvilket er uhensigtsmæssigt
– også i relation til de børn og unge som bruger boldbane som
legeplads. Især de personer som kommer med bil og sælger stoffer,
stoffer
optræder ofte på en ubehagelig måde overfor forbipasserende.
forbipassere
Der er
enkelte gange fundet sprøjter i det lille legehus på legepladsen.
Beboerne gør endvidere opmærksom på, at der tidligere var et toilet på
legepladsen, men at dette ikke er genetableret, efter
e
eksplosion for
nogle år siden. Manglen af toilet-faciliteter,
toilet
sætter sit præg på
området!
1. Hvilket samarbejde foregår der med Politiet omkring det ulovlige
salg?
2. Hvad agter socialforvaltningen at gøre fremover?
3. Hvilke sociale foranstaltninger
foranstaltnin
foretager socialforvaltningen i
relation til de beskrevne problemer?
4. Hvilke muligheder har socialforvaltningen, for at sætte konkrete
initiativer i gang med henblik på at
a børnene og de unge, frit kan spille
bold og lege på legepladsen?”
legepladsen?
!

Socialforvaltningens svar
Ad spørgsmål 1:
For ca. 1 – 1 ½ år siden samarbejdede forvaltningen med politiet
omkring en gruppe unge, der holdt til i området. De daværende
problemer løste sig, og Socialforvaltningen har ikke været bekendt
med, at der igen skulle være problemer. Ulovligt salg af stoffer er i
udgangspunktet en politimæssig opgave,
opgave og Socialforvaltningen vil
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derfor ikke i alle situationer have viden om konkrete tilfælde af
stofhandel.
Ad spørgsmål 2:
På foranledning af dit spørgsmål om forholdene i parken ved
Bispebjerg Park Allé har en opsøgende medarbejder fra
Børnefamiliecenter København torsdag aften d. 4. oktober 2012 været
på stedet. Medarbejderen kunne ikke observere, at der blev handlet
med stoffer ved legepladsen/boldbanen. Der var heller ikke tale om
indtagelse af stoffer, og der kunne ikke konstateres nåle eller andet,
som kunne indikere, at der blev indtaget stoffer.
Ad spørgsmål 3:
Børnefamiliecenter København vil følge op på dit spørgsmål i SSP
regi (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) for at
høre, om politiet har modtaget henvendelser om problemer i parken.
Ad spørgsmål 4:
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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