
 

Nej til bander – også i Bolbro. 

Har vi bander i Bolbro? Det var nok det spørgsmål, som mange af de ca. 60 

fremmødte borgere fra Bolbro/Højstrup stillede sig selv på vej til borgermødet ”Nej til bander”, 

der d. 15. januar blev afholdt i Civicas lokaler på Rismarksvej. 

Odense Kommune med borgmester Peter Rahbæk Juel i spidsen havde indbudt til mødet, der 

havde til formål at sikre sig, at bandeuroligheder ikke rodfæster sig i Bolbro/Højstrup. 

Borgmesteren bød velkommen med en orientering om, at bander ikke fylder så meget i Odense 

som tidligere, men at det er vigtigt, at vi med møder som disse sender et signal om, at der stadig 

er fokus på området. Her og nu, havde man ikke kendskab til banderelationer, så mødet skulle 

blandt andet bruges til en snak om at forbygge, at de dukker op.  

Repræsentanter fra Odense Politi kunne fortælle, at det er en lettelse, at Black Army ikke længere 

er aktiv som bande, men at enkelte af de tidligere medlemmer naturligvis fortsat kan begå 

kriminalitet uden rygmærke. Derfor er det vigtigt, at man dels fastholder trykket, dels får 

informationer fra borgerne. I løbet af mødet var der en del opfordringer til at give politiet tip – evt. 

anonymt -  hvis man har kendskab til eller mistanke om banderelaterede aktiviteter. Kan gives på 

politi.dk eller tlf. 114. 

SSP-medarbejdere fortalte om deres indsats, som primært er forebyggelse i forhold til 

ungdomskriminalitet. Det har tidligere været grupperinger i Højstrup, der skabte utryghed, men 

p.t. er der ro på i bydelen. Der skal være et alternativ til bander, så man gør meget ud af kontakt til 

foreninger. 

En efterfølgende debat kredsede om tilbud til de unge i relation til de mange klubber, der er blevet 

lukket. En medarbejder fra Ungdomscenter på Højstrupskolen (tidl. Ung Vest) slog fast, at i vores 

bydel er klubtilbuddet intakt. 

Konklusion på mødet: Har vi bander i Bolbro? NEJ! Vil vi ha’ det? NEJ! 

https://www.politi.dk/da/hjaelppolitiet/RockerBandeTip/RockerBandeTip.htm
http://www.ungvest.dk/

