
‘Forældregruppen - Stop røverierne’ 
Borgermøde, mandag den 26. november kl. 19.30 i Aalholm Kirkes store sal 

Kære alle naboer fra vejene omkring Danshøj Station 

Vores dejlige område er desværre ramt af en række grimme røveriske overfald, der er gået ud over unge mænd (15-18 år) fra vores kvarter. 
På nuværende tidspunkt har vi kendskab til 7 røverier, hvor unge mænd er blevet truet med kniv og frarøvet deres værdier - telefon, bælte, 
hovedtelefoner, halskæde, penge. I de fleste tilfælde har overfaldsmændene også truet vores unge til at fortælle, hvor de bor, ‘vi ved, hvem du 
er, hvis du melder det til politiet’.  

Et overfald fandt sted i maj 2017, mens de 6 øvrige røverier er foregået i perioden april til september 2018. Røverierne sker på alle tider af 
døgnet, også i fuldt dagslys. Røverierne er begået inden for en radius af ca. 100 meter - flere gange har gerningsstedet været på stien mellem 
Søndre Allé ogTschernings Allé. Meget tyder på, at der i flere tilfælde, er tale om den samme bande/gerningsmænd. 
 
Alle 7 røverier er blevet politianmeldt, men fælles for sagerne er, at de ikke er opklaret. Det er vores opfattelse efter en gennemgang af 
sagerne, at politiet ikke gør nok for at efterforske røverierne, derfor indkalder vi nu til borgermøde, fordi vi ikke vil finde os i, at den slags 
alvorlige røverier foregår lige udenfor vores hjem. Vi vil ikke acceptere, at vores unge skal gå rundt og være utrygge, og vi skal være nervøse 
for, om der sker dem noget. Vi tror på, at hvis vi er mange, der står sammen, så kan vi presse politiet til at gøre mere for at opklare røverierne 
og anholde gerningsmændene. Hvis politiet styrker efterforskningen og bliver mere synlige i området, vil det også sende et signal til 
potentielle overfaldsmænd, at forbrydelser har konsekvenser. På den måde kan vi forhåbentligt forhindre flere grimme røverier i fremtiden. 

Til borgermødet har vi inviteret politiet, pressen og kommunen. På nuværende tidspunkt ved vi endnu ikke, om politiet tager imod invitationen, 
derfor er det endnu mere vigtigt, at så mange som muligt dukker op til borgermødet. Jo flere vi er, jo større opmærksomhed kan vi håbe på at 
få.‘Forældregruppen - Stop røverierne’ som repræsenterer 5 grundejerforeninger ser frem til mødet: Mandag den 26. november, 2018 kl. 19.30 
i Aalholm Kirkes store sal, Bramslykkevej 18A, Valby. Medbring venligst selv drikkevarer. 
På vegne af forældregruppen - Rudy Byrgesen, Nybovej og Lisbet Fagerberg, Frilands Alle - tilmeld jer gerne til lisbet@impacttv.dk 


