
Til bestyrelserne i Frederiksberg Boligfonds ejendomme 
 
Beboerne i området omkring den vestlige ende af Finsensvej inviteres til en tryghedsvandring i området 
den 1. september 2021. Se vedhæftet invitation. 
 
Formålet med tryghedsvandringen er at få borgernes input til sociale tiltag og ændringer, der skaber 
tryghed i byrummet. 
 
Der er begrænset antal deltagerpladser, og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. For at hele 
området så vidt muligt er repræsenteret, kan 1-2 beboere fra hver ejendom/afdeling tilmelde sig. 
 
Borgmester Simon Aggesen deltager i tryghedsvandringen, som afholdes i samarbejde med lokale aktører 
og lokalpolitiet. 
 
Venlig hilsen 
Områdeudvikling Finsensvej Vest 
 
 



Tryghedsvandring i området ved Finsensvej Vest
Vil du have indfl ydelse på at gøre området ved Finsensvej Vest endnu tryggere?

Kom og vær med til tryghedsvandring onsdag den 1. september 2021 kl 17-19.

Vi starter foran Falkonergårdens Gymnasium, Sønderjyllands Allé 25, hvor borgmester Simon Aggesen byder 

velkommen. Eft erfølgende går vi ruten med 5 udvalgte stop. Ved hvert stop vil vi drøft e omgivelserne og se 

på, hvilke tiltag der kan skabe endnu mere tryghed. Vi vil rigtig gerne høre din mening om, hvordan vi sam-

men kan gøre byens rum endnu mere trygge og attraktive. Jeres input vil så vidt muligt indgå i det fremadret-

tede arbejde med Områdeudvikling Finsensvej Vest. 

Vi slutter tryghedsvandringen i Lindevangsparken, hvor vi byder på en vand og sandwich. 

Tilmeld dig via mail til OFV@frederiksberg.dk senest den 30. august kl. 12. 

Der er plads til 50 deltagere, og pladserne tildeles eft er først til mølleprincippet.

Vi ser frem til at se dig til tryghedsvandringen.

Venlig hilsen

Frederiksberg Kommune

Hvis du vil vide mere om Områdeudvikling Finsensvej Vest, kan du læse mere på Frederiksberg Kommunes 

hjemmeside: www.frederiksberg.dk/politik/byplanlaegning/omraadefornyelse
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Foreløbig rute til tryghedsvandringen.
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