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TRYGHED OG PLADS TIL ALLE – OGSÅ I KØDBYEN 

Kære Frank 

Vi er et netværk af lejere og ejere i Kødbyen, som gennem det sidste år har oplevet en markant stigning i 
svineriet og antallet af indbrud i og omkring vore bygninger samt en voldsom forråelse af adfærden i vores 
nærmiljø. Der mangler en vigtig brik i det puslespil, det er at skabe tryghed for alle, og vi mener, at den brik 
er en øget fokusering på renhold, gademedarbejdere og andre tryghedsskabende tiltag.  

Vi læste derfor med glæde, at du i Vesterbro Bladet onsdag d. 30. august tilkendegiver, at du 
gerne vil bruge flere penge på renhold i hele København.  

Det er dog ikke gjort med renhold alene. Det er vores opfattelse, at forværringen i Kødbyen 
hænger nøje sammen med åbningen af stofindtagelsesbygningen H17, den samtidige bortprioritering af 
den – ellers velfungerende – Vesterbrokoordinator og med den ligeledes problemløsende, opsøgende 
indsats fra hjemløseenheden, som ikke længere har den opsøgende opgave i Kødbyen. Fraværet af deres 
opsøgende indsats præger hverdagen for alle i Kødbyen. Center for Rusmiddelbehandling København har 
nogle fremskudte medarbejdere i området, men deres indsats drejer sig udelukkende om ren behandling. 

Vi anerkender alle til fulde, at stofbrugerne skal have lov at være her, ligesom vi byder H17 
velkommen til bydelen.   

Vi undrer os dog over, at Københavns Kommune er af den opfattelse, at tilstedeværelsen af 
endnu et stofindtagelsesrum skulle mindske renholdnings- og tryghedsproblemerne i Kødbyen. For os er 
det lige omvendt; flere væresteder skaber mere affald og mindre tryghed. Nu hvor H17 har haft åbent i et 
år, er det tid til at gøre status.  

Siden åbningen af H17 er store dele af både Den Brune og Den Grå Kødby blevet en central 
del af den drug-highway, der går mellem Hovedbanegården, Sundhedsrummet Den Runde Firkant, 
Stofindtagelsesrummet Skyen i Mændenes Hjem og H17. Denne bevægelse understøttes desværre af, at 
der samtidig er gennemført fuldt parkeringsforbud på Kvægtorvet. Det klæder pladsen, men giver langt 
mindre civilt liv døgnet rundt, hvilket var med til at afholde stofbrugerne fra at slå sig ned.  

Stofbrugerne skal også være i området, men vi skal alle kunne være her. 
Efter H17 er kommet til Kødbyen, er der sket en markant stigning i affald og 

utryghedsskabende situationer. Store mængder af affald relateret direkte til stofindtagelse er eskaleret 
omkring vores bygninger. Vi oplever interimistiske bålpladser ved publikums nødudgange og afføring i 
kælderskakter, der fører til køkkener og bar-lagre. Vi har situationer, hvor det er overladt til vores lønnede 
og frivillige kollegaer at håndtere brugte kanyler, blod fra stofindtagelse og vold, oprydning efter større 
overnattende forsamlinger og akutsituationer med narkomaner, der overdoserer og falder om på vores 
dørkarme. Vores medarbejdere føler sig utrygge, og både i området omkring H17 og ved Kvægtorvet 
specifikt er vold, indbrud og politibesøg dagligdagen. Vi har elever helt ned i førskolealder, som vi ikke kan 
byde at færdes gennem Staldgade.  

H17s arbejde er relevant og nødvendigt, og dialogen med H17, Politi og KEiD om Kødbyens 
udfordringer er konstruktiv. Vi har dog svært ved at følge logikken og se fornuften i at sprede 
stofindtagelsesindsatsen over flere adresser samtidig med, at Københavns Kommune har skåret kraftigt i 
hele den opsøgende del af opgaven.  

Vesterbrokoordinatoren havde, med forvaltningens egne ord, til opgave "at sikre 
forvaltningen i TMF viden om gademiljøet i de spidsbelastede områder så de kunne blive bedre til at 
håndtere de renholdningsmæssige problemstillinger i forhold til stofmiljøet”. Den tidligere 
Vesterbrokoordinator var samtidig også et vigtigt omdrejningspunkt på gadeniveau, der kendte og rakte ud 
til stofbrugerne og hjemløse i området. Der blev dagligt løst mange konflikter i nærmiljøet uden brug af 



politiets ressourcer - og som regel uden at vi behøvede at være indover, hvilket vi i dag er nødt til at være. I 
den periode Vesterbrokoordinatoren var ansat, fungerede renholdet rigtig godt, hvilket mod slutningen af 
2015 i et brev til os lejere blev brugt som argument for at nedlægge indsatsen. Set med vores øjne et 
ræsonnement der absolut ikke giver mening, da renhold pt. ikke fungerer godt og kun udgør en del af 
udfordringerne.   

Københavns Kommune har troet eller håbet på, at indvielsen af H17 ville mindske 
problemerne på Vesterbro, og at kommunen kunne stoppe indsatsen fra forvaltningens side for derefter at 
overlade det enorme arbejde til den renholdningsenhed, som vi i Kødbyen selv financierer over huslejen. Vi 
er overbeviste om, at forbedret renhold og en øget social indsats på gadeniveau kan få trygheden til at 
vende tilbage for Kødbyens medarbejdere, store og små elever og de mange besøgende fra ind- og udland. 
 Vi håber, at du vil lade handling følge ord med et omgående løft af renhold, 
tryghedsskabende og social indsats i Kødbyen og på Vesterbro.    
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