
Vanløse Lokaludvalg blev den 28. marts 2019 orienteret om, at Socialudvalget på sit møde den 6. marts 2019 

godkendte planer for placering af 40 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé for at leve op til 

forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet.  

https://www.kk.dk/indhold/socialudvalgets-modemateriale/06032019/edoc-agenda/e9de3f52-af80-4e07-

9629-f4a984401b1b/0acfb7e4-e7d5-480b-b603-83c65e21fb72 

https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/28032019/edoc-agenda/8f1d3a89-a484-

4433-8d4f-bb99f96cdb00/d5151f11-4b60-4d22-ada2-9d91bd9ce23a 

 

Borgerrepræsentationen besluttede i marts 2019 i forbindelse med overførselssagen af budgetmidler 2018-19 

at igangsætte arbejdet med etablering af 20 botilbudspladser på Linde Allé i stedet for de oprindelige 40, bl.a. 

på baggrund af stor lokal modstand. Forvaltningen tager herefter kontakt til lokaludvalget for at skabe lokal 

dialog om byggeprocessen. Den 28. maj 2019 afholder lokaludvalget og Socialforvaltningen et 

informationsmøde om botilbudspladserne med deltagelse fra forvaltningen, herunder fagpersonale, og en af 

de BR-politikere i Socialudvalget der har været med til at beslutte etableringen af de 20 botilbudspladser.  

 

På lokaludvalgets møde i juni 2019 behandlede lokaludvalget en række spørgsmål fra en borger. Her bliver de 

bl.a. spurgt om, hvorvidt lokaludvalget finder placeringen af botilbudspladserne hensigtsmæssigt. Et flertal i 

lokaludvalget stemmer for, at placeringen ikke er den mest hensigtsmæssige. Hertil skal det dog understreges, 

at lokaludvalget ikke har taget stilling til sin holdning om opførelsen af Botilbudspladser på Linde 

Allé.  https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/20062019/edoc-agenda/e308938e-

4d30-4a43-8575-b247ef29e4ed/34577627-6ae9-4159-ac75-8fd0ab353786  

 

Informationsmødet, flere borgerhenvendelser og lokal debat gav anledning til, at lokaludvalget den 12. 

december 2019 foreslår, at Socialforvaltningen nedsætter en følgegruppe med lokale interessenter. 

Følgegruppen skal fungere som sparringspartner i forhold til lokale og konkrete problemstillinger, som 

forvaltningen bør være opmærksom på i forbindelse med den måde, byggeriet kommer til at indgå i 

lokalområdet. Følgegruppen har indtil videre afholdt en række møder, der har resulteret i en række 

anbefalinger, herunder forslag til ekstra bevilling bl.a. med fokus på grønne skel og hegn samt at forhindre 

uvedkommendes færden på matriklen (hvilket Borgerrepræsentation har bevilget penge til i forhandlingerne 

om Budget 2021). Læs mere her om forslagene https://www.kk.dk/indhold/socialudvalgets-

modemateriale/14082020/edoc-agenda/68f2102f-44db-40cc-8a52-14ca26dae4b3/e2ee2b2e-1dc2-4918-

9059-e21b30d13523 

 

I samarbejde med Socialforvaltningen og den nedsatte følgegruppe beslutter lokaludvalget i juni 2020 at 

afholde et nyt borgermøde om botilbudspladserne på Linde Allé (lige nu afventer vi Corona-situationen 

i  forhold til deltagerantal). På borgermødet forventes forvaltningen og følgegruppen at orientere om 

botilbudspladserne, og det skal være muligt for borgere og lokale interessenter at stille spørgsmål og komme 

med input. Socialforvaltningen, den nedsatte følgegruppe og lokaludvalget vil aftale nærmere, hvordan 

borgermødet afholdes, samt hvordan man vil samle op på borgernes input. Borgermødet skal afholdes i løbet 

af efteråret enten på Kulturstationen eller lokaler i nærheden af Linde Allé 40-44, hvor botilbudspladserne 

opføres. 
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