Vi har brug for din hjælp
Oktober 2017

Nyhedsbrev til beboerne fsb afd. 1-35 Bellahøj
Kære beboer,
Noget af det, vi i afdelingsbestyrelsen har været stærkt optaget af det sidste halve år, er at komme ophold i
opgange og kældre til livs. Det er vi desværre endnu ikke lykkedes med, for der er fortsat mange - særligt
børn - der opholder sig og leger i vores opgange og trappetårne. Men på det seneste har der beklageligvis
også været eksempler på, at ’voksne unge’ er begyndt at hænge ud og tage ophold i bl.a. vores kældre, hvor
de ryger, drikker, sviner og sågar tisser.
Ifølge afdelingens husorden, som vi alle som beboere har været med til at vedtage, er leg, ophold, støj og
rygning i kældre og opgange således en overtrædelse. I husordenen står der:
•
•

Det er ikke tilladt at ryge i indgangspartier, opgange, elevatorer og kældre.
Det er ikke tilladt at lege, opholde sig eller støje på trappeopgange, slusegange, elevatorer og i
kældre.

Når vi har disse regler i husordenen, skyldes det bl.a., at det ofte medfølgende svineri med mere giver ekstra
udgifter til rengøring. Derudover kan ophold og støj føles stærkt generende og for mange af vores beboere
giver det også anledning til en oplevelse af at føle sig utryg.

Det er derfor, at vi - afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret – nu beder alle jer
beboere om at hjælpe os med at få disse ophold og svineriet stoppet.
Så hvis du ser eller hører, at der er nogle, der opholder sig i f.eks. opgangen, så skriv sted, dag og klokkeslæt
og rapporter det til ejendomskontoret. Det er vigtigt, at du er så nøjagtig i din beskrivelse som muligt, da det
hjælper os med at finde ud af hvem drejer sig om.
Hvis det er børn, er det rigtig fint, at du selv beder dem finde et andet opholdssted eller evt. henvender dig
til deres forældre med problemet, men det er naturligvis helt i orden hvis du ikke ønsker det.
Er der tale om ’voksne unge’ og hvis du samtidig føler dig utryg,
anbefaler vi, at du straks kontakter politiet. Ikke mindst hvis du har en
mistanke eller fornemmelse af at der foregår noget ulovligt, det kunne
eksempelvis være hashhandel.
• Du kan ringe til politiet på 112 eller 114.
• Har du ikke mod på eller lyst til at ringe anbefaler vi,
at du downloader 'Politiets App’ på eksempelvis din SmartPhone.

Med denne app kan du sende et tip til politiet. Det er også muligt at sende et
billede med og samtidig kan du stedfæste, hvor du befinder sig. Hvis du
ønsker det, er det også muligt at vælge at være anonym.
Det er naturligvis en overreaktion at kontakte politiet blot fordi der er nogle
små børn der leger i opgangen. Så hvis du ser det, er det fortsat
ejendomskontoret du skal kontakte.
De tilfælde, hvor vi anbefaler, at du kontakter politiet, er hvis du oplever en
utrygskabende eller ulovlig adfærd hos en enkelt eller flere personer, der
står og hænger ud – det være sig i en opgang, i en kælder eller udendørs,
eksempelvis omkring Fællesvaskeriet, på cykel/gangstien eller omkring
varmecentralen.
Da vi i afdelingsbestyrelsen gerne vil arbejde for, at det skal være trygt og rart at bo og færdes i Bellahøj,
håber vi, at du som beboer med denne opfordring, vil være med til at gøre Bellahøj til et endnu bedre sted
at bo.
På forhånd tak,
Med venlig hilsen,

Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret

