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Henover sommeren har vi desværre været vidner til hærværk, stenkast mod politiet og flere
mindre påsatte brande i området omkring Lupinvej og Resedavej. En situation, der naturligvis også
har politisk bevågenhed.
Iagttagelser fra beboerne og udtalelser fra politiet peger på en gruppe børn eller unge som
gerningsmænd.
Vi er absolut ikke på det niveau, men En SSP-konsulent udtrykker bekymring for, at problemerne
potentiel kan eskalere som i Århus Vest, der er hærget af bandekriminalitet.
Jeg noterer med tilfredshed, at man allerede har sat kommunens gadeteam ind og øget
politiindsatsen i området.
Gadeteamets opgave er at være til stede og være synlige i området fra omkring klokken 21 til
klokken 01 om natten.
Jeg synes det er betryggende, at vores beredskab af professionelle gadeteams, politiet,
beboerforeninger og ungdomsskolen har noteret udviklingen og umiddelbart handler.
Det er selvfølgeligt bekymrende, når en SSP-konsulent udtaler: ”Dem, vi regner med har stor andel
i episoderne, er fra 18 år og op til først i 20'erne. Dem har vi som SSP svært ved at nå. Men vi kan
lave en forebyggende indsats hos deres mindre søskende og andre unge i området”.
Fint med den forbyggende indsats blandt mindre søskende. Spørgsmålet er imidlertid, om der skal
gøre andet og mere end blot at fængsle de egentlige ballademagere.
Unge fra 18 og op i 20´erne skal ikke løbe rundt og lave ulykker om natten. De skal enten være i
uddannelse eller i arbejde.
Som medlem af Arbejdsmarkedsudvalget har jeg bedt om en orientering i udvalget. Jeg har lagt op
til en drøftelse af, hvad vi evt. kan yderligere kan foretage os i regi af Arbejdsmarkedsudvalget.
Derudover har jeg opfordret formænd for relevante udvalg om tilsvarende initiativer.
Jeg skal bestemt heller ikke opildne til ængstelse og uro. Jeg ønsker blot at tilkendegive, at
situationen også er bemærket fra politisk hold, at udviklingen følges og drøftes for evt. yderligere
og mere langsigtet indsats.

