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Nul-tolerance over for chikane, trusler, vold og hærværk 

 

I Avedøre Boligselskab lægger vi vægt på, at vores beboere skal føle sig 

trygge ved at færdes og bo i vores bebyggelser.  

 

Avedøre Stationsby har længe været inde i en positiv udvikling, og bebo-

erne er generelt meget glade for at bo i boligområdet. Der har den seneste 

tid været en række alvorlige hændelser i boligområdet, og senest en artikel 

i Hvidovre Avis, som er medvirkende til at skabe utryghed blandt bebo-

erne. Avedøre Boligselskab er meget opmærksom på, at det skal være 

trygt og rart at bo i Avedøre Stationsby, og vil ikke acceptere denne udvik-

ling.  

 

Derfor betragter vi den seneste tids hændelser som et stort problem – et 

problem vi arbejder målrettet og konstruktivt på at løse i samarbejde med 

Hvidovre Kommune og politiet. 

 

Avedøre Boligselskab har som følge af disse hændelser besluttet at indføre 

en nul-tolerance politik. Det betyder, at vi ikke vil tolerere beboere, der 

ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Vi accepterer ikke, at vores 

beboere udsættes for grov chikane, trusler eller vold. Ligesom vi heller 

ikke accepterer, at vores bebyggelser udsættes for groft hærværk. 

 

 

De skyldige vil blive sat ud af deres bolig   

Det betyder, at de beboere, der chikanerer andre beboere, truer med eller 

udøver vold, risikerer at blive sat ud af deres bolig. Det samme gælder be-

boere, som laver groft hærværk.  

 

Forældre er ansvarlige, hvis deres børn udøver chikane, vold eller hær-

værk, eller fremkommer med trusler. Det betyder, at alle i husstanden risi-

kerer at blive sat ud af boligen, hvis nogen i husstanden overtræder de på-

gældende regler. Det samme gælder, hvis beboeres gæster overtræder de 

pågældende regler. 

 

Med nul-tolerance politikken understreger vi, at det har konsekvenser, når 

enkelte beboere ødelægger bebyggelsen for alle andre beboere.  

Information til beboerne i 

Avedøre Stationsby 
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Dermed forsøger vi at komme uro og utryghed til livs, så Avedøre Stati-

onsby fortsat kan være et sted, hvor alle er glade for at bo. 

 

 

Samarbejde mellem Avedøre Boligselskab, politi og kommune 

Avedøre Boligselskab arbejder sammen med politiet og Hvidovre Kom-

mune på at finde løsninger, der kan skabe og bevare roen og trygheden i 

Avedøre Stationsby. Det er kommunens beslutning at afgøre, hvad der 

skal ske med unge borgeres ønsker om ”Værested” m.m., og det er politi-

ets opgave at efterforske eventuelle sager og anholde de skyldige. Aved-

øre Boligselskab kan eventuelt bidrage med oplysninger i den forbindelse. 

 

 

Vi har brug for din hjælp!  

Hvis det skal lykkes at bevare Avedøre Stationsby som en bebyggelse, 

hvori beboere kan føle sig trygge ved at færdes og bo, er det vigtigt, at be-

boerne står sammen om at dæmme op mod uromagere.  

 

Det betyder, at hvis du har oplysninger om hærværk, vold, trusler eller 

grov chikane i Avedøre Stationsby, så beder vi dig kontakte politiet eller et 

af Avedøre Boligselskabs lokale ejendomskontorer. Kun hvis vi alle tager 

ansvar og hjælper til, kan eventuelle sager blive opklaret, og trygheden be-

vares.  

 

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes på tlf.  43 86 14 48  

 

Ejendomskontor Syd kan kontaktes på tlf.   36 49 40 02 

 

Ejendomskontor Nord kan kontaktes på tlf.   36 34 36 79 

 

Ejendomskontor Store Hus kan kontaktes på tlf.  36 77 03 44 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Organisationsbestyrelsen 

Avedøre Boligselskab 

 

 

 

 

 


