Nyhedsbrev, september 2020

Til beboerne i ”Brønshøjgaard Haveby”

På grundejerforeningens generalforsamling i begyndelsen af september nævnte flere, at der tilsyneladende
foregår handel med enten hash eller hårde stoffer foran plejehjemmet på Fuglsang Allé. Handelen sker
primært fra biler, men muligvis også fra plejehjemmets brandtrappe ud mod Fuglsang Allé, som – måske bliver brugt til at gemme de ulovlige substanser. Også en stigende trafik af biler i området, som kører på en
meget utryghedsskabende måde (hvinende bremser eller med umotiverede standsninger midt på vejen
eller i kryds), kan antageligt knyttes direkte eller indirekte til salgsaktiviteterne foran plejehjemmet.
Grundejerforeningens bestyrelse har været i kontakt med plejehjemmets ledelse, som oplyser, at man fra
plejehjemmets side er helt klar over aktiviteterne og flere gange har haft fat i politiet, der har øget
patruljeringen i området. Politiet har ved én lejlighed fundet en kniv under brandtrappen, og
plejehjemmets personale har derfor instrukser om ikke at konfrontere de pågældende, men at kontakte
politiet. Plejehjemmets aftale med politiet er at ringe 112, hvis man observerer hærværk, og 114, hvis
aktiviteterne blot er til gene.
Ifølge plejehjemmets ledelse har hverken nærpoliti eller SSP hidtil fået henvendelse fra beboere på
Fuglsang Allé eller de tilstødende veje.
Bestyrelsen vil på den baggrund opfordre medlemmerne til at kontakte politiet, hvis problemerne
fortsætter, gerne med observationer om bilernes registreringsnumre og tidspunkter, hvor handelen finder
sted.
Det kan ske på et af de ovenstående numre eller til ”min betjent” i Brønshøj på tlf. 51 71 97 18, der er
bemandet mellem 7 og 23.
”Min betjent” er ifølge Københavns Politis hjemmeside
”…lokale politibetjente, der skal bringe borgere og politi tættere på hinanden og styrke trygheden lokalt.
Din Betjent vil være i tæt dialog og samarbejde med borgere og lokale aktører i deres lokalområde. Du kan
spørge Din Betjent til råds eller give oplysninger, som har med tryghed og sikkerhed at gøre.”
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