
I Hedehusene har de håb om tryghed 

Charlottekvarteret i Hedehusene er et socialt udsat kvarter, og en beboerundersøgelse har vist, at 40 

procent  af beboerne føler sig utrygge. Det vil initiativet ”Det bedste i Charlottekvarteret” gøre noget 

ved, når det nytænkende projekt ”Unge skaber tryghed i Charlottekvarteret” aktiverer kvarterets unge i 

jagten på mere tryghed. Projektet skal føre til konkrete tryghedsfremmende initiativer. 

Initiativet ”Det bedste i Charlottekvarteret” vil fremme trygheden i det udsatte Charlottekvarter i 

Hedehusene, og til det har initiativet fået bevilliget puljemidler fra Socialministeriet i forbindelse med det 

europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010.  

Projektet er et samarbejde med Charlotteskolen og aktiverer kvarterets 8.klasser.  

“I dansk- og samfundsfagstimerne skal eleverne ud og spørge beboerne, hvorfor de er utrygge, og hvad der 

skal, til for at de kan blive mere trygge i kvarteret? Det skal munde ud i en temaudgave af kvarterets 

lokalavis, som normalt skrives af vores kvartersjournalister og en dokumentar til vores lokale tv-kanal,” 

siger Rikke Mygind fra initiativet,”Det bedste i Charlottekvarteret”, som står bag projektet. 

Herefter arrangerer de unge en workshop for kvarterets beboere, hvor deltagerne vil generere ideer til 

tryghedsfremmende tiltag i kvarteret. Projektet skal munde ud i to konkrete initiativer, som kvarterets unge 

skal være med til at sætte i værk. Det kan for eksempel  være flere gadelygter eller åbne områder. 

“Det vigtige er, at de unge får ejerskab over projektet og de efterfølgende initiativer, så de får en interesse i 

at skabe mere tryghed, der hvor de bor og færdes,” siger Rikke Mygind.  

Med undersøgelsen findes der kvantitativ viden om utrygheden i kvarteret, men for at forbedre situationen 

er der også brug for kvalitativ viden omkring, hvad det præcist er, der gør så mange beboere utrygge. 

“Mange af kvarterets beboere har dog et indtryk af, at det især er de unge, der er med til at skabe 

utryghed. Derfor tager projektet netop udgangspunkt i at aktivere kvarterets unge, som så også får fokus på 

større tryghed i deres eget kvarter,” fortæller Rikke Mygind. 

 

 


