Bilag 2

Projektejere
Hvidovre Kommune
(HK)og Vestegnens
Politi (VP)

Presse og Kommunikation
Projektgruppe og ressourcer: Dorte Bach (HK) 1 time om ugen og
Michelle Lorry Kofoed (VP) inddrages ad hoc.
Malene T. Grann (HK) og Signe Hansen (VP) deltager i kvartalsvise møder
med kommunikationsfaglige konsulenter. Indledningsvis lidt oftere.
informationsindsamling i netværk som deltog på projektværksted.
Tid: Kontinuerlig indsats fra efterår 2017 til sommer 2019.

Naturlig overvågning
Formål: At skabe mere 'naturlig
overvågning' i bybilledet gennem
øget aktivitet og ophold eller mere
åbne områder.
Projektgruppe: Ressource fra
Center for Kultur- og Fritid og Vej
og Park (HK), Malene Theisen
Grann (HK), Signe Hansen (VP).
KAB's tre afdelingskontorer i
Avedøre inviteres til deltagelse.
Ligeledes Avedøre Gymnasium.
Civile aktører (gradvis inddragelse
og forventet ejerskab efter et år)
Ressourcer: ca. to timer om ugen
per projektdeltager.
Økonomi: Økonomi til årlig event
afholdes indenfor Fritidsbutikkens
budget.
Tid: Pilotprojektet igangsættes
efterår 2017 og løber til efterår
2018 med henblik på evaluering.
Ambition om civilt ejerskab og blot
kvartal/halvårlige møder i
projektktgruppe efter et år..

Image og den gode historie 'Guidekorps Avedøre'
Formål: At styrke Avedøre Stationsbys image
udadtil og indadtil, så det bliver et sted, som alle
har lyst til at være en aktiv del af.
Projektgruppe: Forstadsmuseet og Fritidsbutikken
får en fælles tovholderfunktion med afsæt i en
kobling og udvikling af deres eksisterende
indsatser (uddybning se bilag 4). Malene (HK) og
Signe (VP) deltager indledningsvis i et
udviklingsarbejde med evt. bidrag til
fondsansøgninger ( Ca. en time ugentligt efterår
2017).
Ressourcer: en koordinatorfunktion ca. 12 -16
timer ugentligt i en pilotprojektperiode på et år.
Økonomi: Økonomi til koordinatorfunktion og
udvikling af kursusforløb for lokale guider
forventes afholdt indefor de eksisterende
budgetter (Frtidsbutikken og Forstadsmuseet)

Socialisering - 'vi mødes på
tværs'
Formål: At skabe netværk på tværs af beboerne
indenfor bymuren, men også mellem beboere
indenfor og udenfor bymuren. Fokus: endnu
bedre udnyttelse af Enghøjhuset som fælles
mødested.
Projektgruppe: Ny leder for Fritidsbutikken (HK)
får en tovholderfunktion (forventet ansættelse
efterår 2017), leder af Avedøre Idrætscenter,og
repræsentant fra Avedøre bibliotek, Malene
Theisen Grann (HK) og Signe Hansen (VP)
Arbejdet skal tænkes i en kobling med
eksisterende samarbejdsnetværk i Avedøre med
deltagelse af politi, kommmune og boligsociale
medarbejdere fra boligselskaberne.
Gradvis indrages civile med henblik på styrket
ejerskab efter endt pilotprojektperiode.

Herudover undersøges muligheder for Fondsmidler
via Trygfonden eller Realdania.

Ressourcer: Ca. to timer om ugen per
projektdeltager

Tid: Pilotprojekt igangsættes ved årsskiftet
2017/2018 og løber frem mod evaluering ved
årsskiftet 2018/2019.

Tid: Pilotprojektet igangsættes årsskiftet
2017/2018 og pilotprojekt evalueres efter et år
ved årsskiftet 2018/2019.

Indsats for de Unge
Formål: At skabe aktiviteter for de
unge som et alternativt fællesskab
til de utryghedsskabende grupper i
området.
Projektgruppe: Signe Hansen,
Vestegnens Politi med repræsentant
fra Hvidovre Komunne (afklares
nærmere), sammen med SSP og
lokalpolitiet. Hertil inddrages andre
ressourcepersoner og civile aktører,
der kunne være relevante ad hoc.
Ressourcer: Ca. to timer om ugen
per projektdeltager
Tid: Pilotprojektet igangsættes
forår/sommer 2018 og ovennævnte
projektgruppe mødes frem til
forår/sommer 2019 - herefter
evalueres indsats.

