
Bilag 1: Fravalgte placeringer 

Socialudvalget har på baggrund af Socialforvaltningens vurderinger, og hensyn til lokalområdet i øvrigt, 
fundet nedenstående placeringer uhensigtsmæssige at arbejde videre med: 

 Sundhedsrum / Café D, Halmtorvet 9 c, d. Lokalerne er små – for små – og adgangsvejene i 
Sundhedsrummet er dårlige med trappe og smal entre.   
 

 Kødbyen, bygning 29, Staldgade 74. Der er stop for nyanvendelser af lokalerne i området på grund 
af ammoniak forsyningen i området.  Desuden vil en placering af stofindtagelsesrum give en strøm 
af brugere ned gennem kulturområdet, hvilket risikerer at give sociale konflikter.  
 

 Kødbyen, bygning 62, Halmtorvet 13 d (Råhuset). Placeringen af et stofindtagelsesrum vil betyde 
lukning af det eksisterende kulturhus. Bygningen ligger på en plads, og der er stor risiko for, at 
brugeres ophold i nærområdet også går ud over de nærliggende tilbud på Onkel Dannys Plads: Café 
Mandela, Kulturstaldene og Kulturanstalten.  
 

 Kødbyen, bygning 25, Ingerslevsgade 80 (cykelhandler). Denne bygning er omfattet af 
Borgerrepræsentationens strategi for den hvide Kødby, som indbefatter salg af grunden. Bygningen 
er i ringe stand og skal formentlig rives ned for at give plads til privat byggeri. Placeringen et stykke 
fra Hovedbanegården kan meget vel give problemer i forhold til brugernes  
 

 Det gamle postkontor, Tietgensgade 37. Ejer af ejendommen har ladet forstå, at ejendommen er i 
brug, og de ikke er interesseret i at indgå aftale med Socialforvaltningen om brug af dele af 
lokaliteten.   
 

 Cykelsmeden under Hovedbanegården, Reventlovsgade 11. Lokalerne er for nyligt udlejet til 
Metroselskabet og det er ikke realistisk at få en lejeaftale.   
 

 Ydelsesservice, Abel Cathrines Gade 13. Bygningen er i brug, umiddelbar for stor og 
uhensigtsmæssigt indrettet, og det kan være svært at finde lejere til resten af arealet, hvis 
stofindtagelsesrum befinder sig i stueetagen.  
 

 Bernstorffsgade 15 (tidligere Døgnvagten). Ejeren, Københavns Energi, har meddelt, at de selv skal 
bruge lokalerne.   
 

 Bernstorffsgade 17 (Socialforvaltningen). Bygningen er i brug,  og den lidt perifere placering i 
forhold til brugernes bevægelsesmønstre gør placeringen tvivlsom. Der er heller ikke umiddelbart 
relevante udearealer.  
 

 PH-Caféen, Halmtorvet 9 a. Lokalerne er udlejet til drift af café, som bidrager med tilbud til et aktivt 
kulturliv. Men skal desuden bemærke, at lokalerne er fredede og der er en 
Borgerrepræsentationsbeslutning – d. 14.6.2000 - om, at lokalerne skal bruges til kulturelle formål.  


