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Pressemeddelelse
Glæde over de trygge borgere
Borgmester og rådmand fremhæver, at borgerne i hele kommunen generelt er mere
trygge.

Politiet offentliggjorde mandag det såkaldte Tryghedsindeks. Det viser tydeligt, at
borgerne generelt føler sig meget trygge ved at bo i Aalborg. Således føler 89% sig
trygge ved deres nabolag. Det er en lille stigning i forhold til året før, og det er et
resultat, der glæder borgmester Thomas Kastrup-Larsen:
- Et er statistik, noget andet er, at borgerne rent faktisk også føler sig trygge. Jeg er
rigtig glad for, at de to ting følges ad, og det glæder mig, at borgernes egne oplevelser
bakkes op af de officielle statistikker. Aalborg er den af de 5 største byer i Danmark,
hvor der anmeldes mindst kriminalitet. Det her er først og fremmest en anerkendelse
af det meget stærke samarbejde, vi har i byen mellem kommunen, politiet,
boligforeningerne og frivillige i lokalområderne.
Thomas Kastrup-Larsen henviser her til, at der i Aalborg Kommune er et udbygget
samarbejde med de nævnte parter omkring ”Tryg Aalborg”.
- Ud over det daglige arbejde med udvikling af vores boligområder, samarbejde
mellem vores forvaltninger, politi og skoler, så bliver der også taget andre emner op
som eksempelvis utryghed i forhold til havneareal og sikker adfærd i forbindelse med
festivaller og karneval. Og samarbejdet omfatter også større emner, som hvordan
man sikrer bedst muligt integration af de mange nye flygtninge, som kommer til
kommunen. Det er utrolig vigtigt, at vi tænker tryghed meget bredt, og det er vi
heldigvis rigtig gode til i Aalborg, fortæller borgmesteren.
Rådmand Mai-Britt Iversen hæfter sig ved, at Tryghedindekset viser, at der er en
positiv udvikling i hele kommunen.
- Det er interessant, at netop de to områder, som regeringen har sat på den særlig
ghetto-liste - Løvvangen og Sebbersundvej - har den mest positive udvikling i
borgernes oplevelse af tryghed. Det understreger jo, at man skal passe på med at
lave de her lister. Løvvangen kommer på ghettolisten den ene uge og næste uge
hører vi fra politiet, at borgerne er blevet markant mere trygge. Faktisk ligger
Løvvangen på top 5 blandt de såkaldte socialt udsatte områder. Det hænger jo ikke
sammen, siger rådmanden

Hun er personligt ikke vild med, at man hele tiden peger de to områder ud.
- Vi har andre områder end de to, hvor der kan være sociale problemer. Sandheden
er, at meget af den fremdrift, der er i de to områder, er skabt sammen med beboerne.
For man glemmer de mange positive ressourcer, der er. Vi skal tale de to steder op
og ikke ned. Så hjælper det dem ikke hele tiden at blive hevet frem og få klistret
ghetto eller social udsat område på sig, slutter Mai-Britt Iversen.
Få yderligere information hos:
- Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune, tlf. 99 31 15 00
- Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg
Kommune, MBI-byraad@aalborg.dk tlf. 99 31 25 00.
Fakta:
Politiets Tryghedsindeks kommer hvert år. Denne bygger på en omfattende
spørgeskemaundersøgelse og på oplysninger fra politiets register over anmeldelser.
På den måde giver Tryghedsindekset et nuanceret og præcist billede af borgernes
tryghed.
http://www.mynewsdesk.com/dk/nordjyllands-politi/documents/politietstryghedsindeks-for-2015-51433
Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har i fællesskab udarbejdet en særlig
tryghedsstrategi.
Den kan ses her: http://tryg.aalborg.dk/

