Grønt Boligforum pr. mail
Er I flere i boligafdelingen, som godt
vil have Grønt Boligforum - evt. også
ældre numre - vil I nu kunne få Grønt
Boligforum tilsendt som PDF-fil pr.
mail.
Giv en melding på mec@mec-ht.dk
og så kommer bladet.
Ældre numre af Grønt Boligforum er
også tilgængelige via MECs hjemmeside: www.mec-ht.dk

Hærværkserfaringer fra
andre bebyggelser.
Blåkilde. Markant nedgang i hærværk. Det hjalp da vi - ved at få
fjernet beplantning - sikrede større
gennemskuelighed.
Gadehavegård. Der er sket en
markant stigning i hærværk de sidste 5 år. Brande i indgangsparti,
brande i kældre, ødelagte lamper,
graffiti.

Miljø– og EnergiCentret
i Høje-Taastrup
Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret
siden 3. september 1993.
Foreningen har ca. 85 medlemmer. Man
kan være individuelt medlem for 175 kr.
Som medlem får man et medlemsblad
4 gange årligt.
Foreningen lever i kraft af et tilskud
fra Høje-Taastrup kommune og i kraft
af opgaver som foreningen løser for lokale aktører primært Høje-Taastrup
kommune.

Grønt Boligforum
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 14. årgang nr. 2 – maj 2010
Dette blad udgives af
den grønne guide:
Knud Anker Iversen
(ansv.) .
Bladet udsendes 4
gange årligt til abonnenterne.
Derudover sendes
det til større samlede boligafdelinger,
der bakker op omordningen, en lokal
miljøvejlederordning,
der bl.a. tager sig af
boligafdelinger i miljøspørgsmål.
Boligafdelinger, der
støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis
kunne trække på en

Charlottegården. Hærværket her
ligger nogenlunde på samme niveau som for 5 år siden. Det kommer lidt i ryk. Lige nu er vi mest
plaget af hærværk i kældrene.

Projekterne skal forebygge
Såvel i Gadehavegård som i Charlotteager har man fornyelig - med
støtte fra bl.a. Landsbyggefonden
- iværksat en række initiativer,
hvor de unge mennesker inddrages/tænkes inddraget.
En positiv effekt af dette vil være
at hærværket dæmpes/forsvinder.
I hvilket omfang og hvordan det
sker vil vi vende tilbage til i et senere nummer.

række ydelser.

Man kan gøre rigtig
meget, men ofte skal
der en kombination af
flere metoder til.
* Målrettet samarbejde mellem politi, skole, institutioner, boligområder og sagsbehandlere målrettet potentielle og kendte
gerningsmænd og deres familier/netværk.

Abonnement på bla-

Ring og lav en aftale hvis din afdeling har
brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.:
∗
Vandsparekampagne
∗
Energispareindsats
∗
Lokalkompostering
∗
Informationsindsats
∗
O. lign.
(Hjælpen er gratis hvis I er med i Grøn Guideordningen)

det koster 200 kr. på
årsbasis.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
Næste nummer udkommer ca. 15. september 2010.

Høje Taastrup Boulevard 41, 2630 Taastrup.
Åbningstid kl. 8-17, mandag kl. 9-17,
lørdag kl. 10-14.
Vejledningstid tirsdag til fredag: kl. 8-15
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Erfaren mand er værd
at gæste. Jens Peter
Skårup, beboerkoordinator i Tåstrupgård er
en erfaren mand hvad
angår hærværk.
Han ridser i det følgende op en række
gode råd op - baseret
på erfaringer gennem
flere år:

kring Grøn Guide-

at vejlede samlede

Torstorp. Ingen nævneværdig hærværk. Ingen stigning.

Hvad gør vi ved hærværket?
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* I boligområder kan
lokale klubber og
foreninger med fordel
inddrages i dette holdningsarbejde.
* Kontakt også lokale
erhvervsdrivende i
lokalområderne, da de
ofte kan være plaget
af hærværk og lad
dem eksempelvis
sponsere præmier eller legepladsudstyr i
forbindelse med antihærværkskampagner,
der efterfølgende kan
give dem goodwill hos
de unge.

* Oplysnings- og
holdningsbearbejdende kampagner i
de sammenhænge de
unge og deres forældre indgår i.
* Etablering af bedre
og mere udfordrende fritids-, uddannelses- og jobtilbud
herunder evt. kommunal støtte til økonomisk dårligt stillede
familier.
* Hurtig udbedring
efter hærværk
(hærværk må aldrig
blive den accepterede
norm eller identifikationsmulighed).
* Jævnere fordeling
beboersammensætning
(’problemfamilier’,
antallet af børn, antallet af familier på overførselsindkomster) for
at undgå ophobning
af problemer samme
sted.
*Boligselskaber kan
arbejde med belønningssystemer, så
de unge får bedre
faciliteter stillet til rådighed, hvis hærværk
i deres boligområde
falder.
*Servicemedarbejder
e kan ligeledes udstyres med præmieslik

TEMANUMMER OM
HÆRVÆRK
I dette nummer har vi
fokus på hærværket som
flere samlede bebyggelser i Høje-Taastrup kæmper med.
Der er flere gode grunde
til at gøre noget ved det:
Hærværk koster afdelingen penge. Penge som
man ikke får noget som
helst godt ud af.
Hærværk giver utryghed.
Hærværk er spild af menneskelige og materiale
ressourcer.
Det er bebyggelsen Tåstrupgård der er længst
fremme med at høste
erfaringer på området al
den stund de har haft
ganske mange tilfælde af
hærværk. Dette indebærer imidlertid at de også
her har ganske mange
nyttige erfaringer som
andre samlede bebyggelser vil kunne have gavn
af.
Vi har derfor bedt Jens
Peter Skårup fra boligafdelingen om at sammenfatte de erfaringer som de
har høstet så det er brugbart for andre.
Hærværk er desværre et
problem som de fleste - i
et større eller mindre omfang - vil kunne nikke
genkendende til.
Det fremgår således også
i dette nyhedsbrev idet vi
har været i kontakt med
flere boligafdelinger for
her at afklare problemets
omfang og hvad de gør
ved det.
God fornøjelse med læsningen. Der er tale om et
indstik hvorfor sidetallene
ikke passer.

Hvad gør vi ved hærværket... (forts.)
eller 10-kroner i kampagneperioder,
hvor unge der bruger affaldsspanden
modtager en belønning.
*Lav en ’vi smadrer det hele’-dag (i
ungdomsklubben, i boligområdet eller
på skolen), hvor de unge får lov til at
øve hærværk på skrotbiler, kasserede
møbler eller lignende.
(Forts. Side 2)Naturligvis med opfølgende samtaler om andre måder at få
afløb for frustration/aggression/
kedsomhed osv.
*Inddrag de unge i valg af byinventar, så de får ejerskab over legeredskaberne (inddrag flere aldersklasser –
vippegynger er ikke et hit for den 15årige…)
*Synligt nærpoliti, boligsociale projekter, medarbejdere i boligområdet.
* Konsekvenser så de unge der bliver
taget selv skal hjælpe med at udbedre skaderne eller hjælpe til med andre
ting i boligområdet.

af – bliver vi også ligeglade med den og
med hinanden for den sags skyld.

Hvad virkede i Tåstrupgård Hvordan fik vi nedbragt hærværket ? (forts.)
’hærværksaften’, hvor et
bilvrag blev smadret til
ukendelighed, men med
opfølgende snak om
hærværk og om hvordan
man positivt kan få afløb
for frustrationer, kedsomhed samt om gruppepres.
Endelig modtog alle
klubber i området orientering om kampagnen
med opfordringer til at
diskutere problematikkerne med deres børn.
En hærværks-hotline,
hvor beboere kunne melde hærværk og for den
sags skyld også hærværksmænd, men udgangspunktet var at udbedre skader her og nu.
Endelig tilbød afdelingsbestyrelsen børn og unge en speciel oplevelse
(eks.: en tur i Bonbonland eller tilsvarende) for
det beløb hærværkskonto blev nedbragt med.
Byggeteknisk gennemførte afdelingen en kælderrumssektionering
for at minimere skader i
tilfælde af brand. Endvidere blev udendørsbelysningen gennemgået
og der blev opsat yderligere belysning i ’mørke’
områder. Derudover har
vi udviklet en
’hærværkssikring’ af
afdelingens dørtelefonanlæg. I forbindelse med
nyanskaffelser
’hærværkstester’ vi
stort set alt der indkøbes
til placering på fællesarealer indendørs som
udendørs.

* Fokuser på håndtering af affald, da
der er klare sammenhænge mellem affaldsophobning og hærværk – ja sågar
kriminalitet.
* Arranger affaldsdage for børn, hvor
der ryddes affald i boligområdet og imens
fortælles opbyggelige historier om hvorfor
og gode historier om boligområdet. Giv
børnene diplomer og slikposer for deres
deltagelse.
* Kombiner gerne disse indsatser med
undervisningsforløb om affaldshåndtering
og hærværksbekæmpelse i skolen og i
danskundervisning for indvandrere.
* I visse afgrænsede sammenhænge kan
videoovervågning virke forebyggende
(f.eks.: i tog, busser og parkeringskældre)
* Vær opmærksom på eventuelle forholdsregler omkring nytår, hvor der traditionelt udøves mest hærværk og sker
størst skader i boligområderne (hav så
lidt brandbart stående fremme, kør affaldscontainere væk osv.).

* Sæt prissedler op hvor hærværket
er begået og lad det fremgå at den nye
rude koster 15.000 kroner.
* Vis hvor stor en procentdel af beboernes husleje der anvendes til
hærværk (det skal fremgå af huslejeopkrævningen hvad enten det er på
girokort eller bankudskrifter fra PBS).
Lad børnene se hvad pengene ellers
kunne være blevet brugt af fede legeredskaber, gadefester eller andre fælles oplevelser.
* Sørg for at koordinere indsatserne,
så alle aktører er med til at holde fokus
på sagen.
* Bliv ved med at fortælle de gode historier om boligområdet, lokalområdet med videre. Hvis vi ikke identificerer os positivt i den verden vi er en del
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Resultaterne
Vi har ikke haft mulighed
for at lave en grundig
evaluering af kampagnen. Så det er alt andet
lige svært at udtale sig
om effekten af kampagnen, men
udgiften til hærværk reduceredes i første år
med ca. 100.000 i forhold
til året før og har generelt
været faldende. I de år
hvor hærværkskontoen
ikke er gået ned eller
budgettet er sprængt kan
dette henføres til enten
massivt hærværk i forbindelse med nytårsaften
eller enkeltstående episoder med omfattende
brandskader beboerne er
generelt blevet mere bevidste om udgifterne forbundet med hærværk og
at de betaler for skaderne via huslejen
Vi har hvert år efter kampagnestart udloddet
ovennævnte ’gulerod’ til
børnene for at fastholde
opmærksomheden. I de
år hvor hærværksudgifterne ikke er faldet er turen dog gennemført alligevel for at bevare opmærksomheden omkring
børnene (under 14-15 år)
er blevet mere opmærksomme, hvilket vi tilskriver ’guleroden’ i form af
en årlig tur til BonBonland. Børnene spurgte
ofte ind til ’gulerodskontoen’ i de forløbne år,
men den effekt er stort
set væk i dag. At forvente positive resultater i
mere end 3-5 årige perio-

der er heller ikke realistisk, hvorfor denne type kampagner med fordel kan gentages
mindst hvert 5’te år. Det
skal dog siges at afdelingen de seneste 5 år
har informeret særskilt
om fyrværkeri og om
forebyggelse af skader i
den forbindelse
Kulturteam (boligsocial
indsats rettet mod børn
og unge især fra familier
med problemer) har givetvis bidraget til et fald
i hærværk de seneste
år, da de jo er meget
tættere på Tåstrupgårds
børn og unge end ejendomskontorets ansatte.
Det samme må siges
om mange andre aktiviteter der gennemføres i
boligområdet for børn
og unge. Med andre ord
er det uhyre vigtigt med
tilbud af enhver art til
børn og unge, hvis man
vil trænge igennem med
budskabet.
Mængden af graffiti i
hele perioden været
støt faldende.
Endelig vil afdelingen
nok i større grad involvere børn og unge i
indkøbet af nye legeredskaber eller lignende til boligområdet for at
give dem et større ejerskab og dermed større
ansvar for nyindkøbte
ting.

