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Dorthe Sørensen Eren

Fra: Fællespostkasse Valby lokaludvalg
Sendt: 24. februar 2021 11:52
Til: Dorthe Sørensen Eren
Emne: VS: Input fra Lokaludvalg - Foreløbige resultater fra den bydækkende 

tryghedskortlægning

 

 

Fra: Oskar Jäger Funk <LA2X@kk.dk>  
Sendt: 18. februar 2021 10:01 
Til: Fællespostkasse Valby lokaludvalg <valbylokaludvalg@okf.kk.dk> 
Emne: Input fra Lokaludvalg - Foreløbige resultater fra den bydækkende tryghedskortlægning 
 

Kære Valby Lokaludvalg  Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne bede jer om at kvalificere de foreløbige 
resultater fra den bydækkende tryghedskortlægning af børns gang og cykling 
til skole og fritidstilbud. Projektet har til formål at målrette forvaltningens 
fortsatte indsats for at forbedre børns muligheder for at cykle og gå i 
København gennem en stedsspecifik kortlægning af trygheden ved skoler og 
større fritidstilbud. Projektet er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen og 
koordineres med Kultur- og Fritidsforvaltning, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt 
Økonomiforvaltningen.  

I er tidligere blevet informeret om, at Teknik- og Miljøforvaltningen ville 
afholde en workshop med udgangspunkt i data fra tryghedskortlægningen i 
løbet af februar. Grundet de forlængede restriktioner på grund af COVID-19, 
har Teknik- og Miljøforvaltningen besluttet at gennemføre en skriftlig 
involvering af lokaludvalgene i stedet for de planlagte workshops. Vedhæftet er 
en rapport på baggrund af undersøgelsens resultater i jeres bydel. Rapporten 
indeholder et udtræk fra spørgeskemaet på bydelsniveau, samt en række kort 
der viser, hvor i bydelen forældre og elever oplever utryghed på vej til skole og 
fritidstilbud. De foreløbige resultater er endnu ikke forelagt politisk, og må 
derfor ikke bruges i anden sammenhæng.  

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne bede Valby Lokaludvalg om at komme 
med input vedrørende: 

 Områder eller steder i bydelen, hvor lokaludvalget er bekendt med 
trafikale udfordringer for børn og unge, som ikke fremgår af kortene 
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 Planlagte eller ønskede indsatser vedr. børns bevægelse til skole og fritid 
i bydelen 

 Supplerende kommentarer til forældre og elevers udpegninger af 
utrygge steder 

Deadline for input er torsdag d. 1. april 2021. 

Kortmateriale kan derudover kan tilgås for medarbejdere i Københavns 
Kommune via følgende link. Linket kan ikke videredistribueres til personer 
udenfor Københavns Kommune:  

https://kksky.sharepoint.com/:f:/s/pr-7-projekter-
4/Epaoq3LWnDNPpnzf52qlYw4BQ8Ba1LtJxgGfoH5KrYwNTA?e=soDphC  

Hvis I har problemer med at tilgå filerne, eller har yderligere spørgsmål til 
materialet, kan I kontakte projektleder Oskar Jäger Funk (la2x@kk.dk , 
40211738) 

Med venlig hilsen 

Oskar Jäger Funk 
Projektleder 
Mobilitet 
_________________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold 

Islands Brygge 37 
Postboks 348 
2300 København S                         
Mobil 4021 1738 

E-mail la2x@kk.dk 

EAN 5798009809452 

 


