Tre måneders prøveperiode 15.07.20 – 15.10.20 omkring
Hørdumsgade som alternativt byrum
København, 22. okt. 2020
SydhavnsCompagniet har igennem mange år arbejdet med udsatte borgere/drikkefællesskaber på
Mozarts plads, efter Metrobyggeriet – nu også på Anker Jørgensens Plads (AJP). Hermed følger
vores skrivelse ift. indsatser, der støtter op om etableringen af Hørdumsgade som et alternativt
byrum til (AJP). En plads til at aflaste presset på AJP. Hørdumsgade blev anbefalet som den bedst
egnet plads i Sydhavnen efter et stort udredningsarbejde af et socialarbejdernetværk, hvilket vi
indgik i under Områdefornyelse Sydhavn. En plads som Lokaludvalg Kgs. Enghave efterfølgende har
støtte op om.
I sommeren 2020 blev der opsat 2 stk. borde/bænkesæt samt skraldespande ved Hørdumsgade,
hvilket netop var led i et forsøg på at sprede den gruppe af borgere, som tager ophold på AJP.
For at understøtte dette arbejde har SydhavnsCompagniet iværksat en række initiativer, med
opbakning fra bl.a. Lokaludvalget og Aktørnetværket.
Såfremt man udelukkende vurderer indsatserne ud fra det ønske, der var, om at få gruppen af
borgere fra Anker Jørgensens Plads (AJP) spredt ud over flere områder, så kan vi konstatere, at dette
ikke er lykkedes! Nu er forsøgsperioden frem til den 15. oktober udløbet, hvorfor vi indsender vores
anbefalinger. Vi er vel vidende om, at forsøgsperioden er blevet forlænget frem til den 15. jan. 2021.
Vi finder det positivt, at kommunen ikke fjerner bord/bænke sæt, men vi forudser, at dette tiltag
alene ikke kommer til at påvirke situationen nævneværdigt på den korte bane. Til januar vil vi fortsat
kunne berette om ganske få brugere af Hørdumsgade. Her spiller årstiden selvfølgelig også ind.
Vi finder det vigtigt, at kommunen afsætter anlægsmidler, så vi kan have anlagt projektet i
Hørdumsgade inden marts 2021, hvor mange flere fra drikkefællesskaberne trækker ud i det
offentlige rum.
Årsagen til at uderummet ikke er blevet en succes, begrundes af brugerne først og fremmest i, at de
ikke ønsker at opholde sig et sted, der betragtes som en hundelufter plads. En minipark hvor mange
hundeluftere ikke samler hundenes efterladenskaber op. En plads med mudder. Det er derfor at
flere anvender det flisebelagte område ved Sydhavn station frem for Hørdumsgade. Uden at skabe
et uderum som imødekommer brugernes væsentligste ønsker, forudser vi, at der ikke bliver den
store udvikling.
På AJP er der opsat kamera, men det har ikke haft nogen nævneværdig præventiv effekt på pladsens
brugeres opførsel. Kgs. Enghave Lokaludvalg har anmodet om et midlertidigt alkoholforbud på AJP.
Såfremt vi skal gøre os nogle forhåbninger om en ønsket effekt, så forudser SC, at overvågning,
alkoholforbud og et nyt uderum i Hørdumsgade skal være på plads til marts 2021, og der skal
afsættes politi til at håndhæve alkoholforbuddet. Politiindsatsen er primær i de første måneder, så
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den store gruppe på AJP ikke fortsætter med at holde til der. Derudover skal det forebygges, at
alkoholfællesskaber fra Sjælør Boulevard ikke flytter til AJP grundet det kommende skybrudsarbejde
på Sjælør Boulevard - men at de flytter til Hørdumsgade eller andre steder. Dertil kommer at
kommunen (fortsat) prioriteres socialarbejder ressourcer til indsatserne.
Der er til gengæld andre indsatser, der er lykkedes overraskende positivt i forsøgsperioden.
Indsatser der giver perspektiver ift. fremtiden. Nogle af disse indsatser har Lokaludvalget Kgs.
Enghave vedhæftet og refereret til i deres indstilling til jer om Hørdumsgade som nyt byrum, i mail
af den 6.10.12/7.10.20.
Succesfuld udbytte af vores indsatser i forsøgsperioden:
• Vi oplever, at der er overraskende mange, som er interesseret i at gå videre med at udvikle
pladsen ved Hørdumsgade, selvom de ikke har anvendt den hyppigt hidtil. De finder stedet
godt, men det kræver anlægsmæssige indsatser inden det vil blive et aktiv for gruppen.
Engagement og ejerskab:
- For sammen med vores Handyteam at være medbyggende på visse anlægsopgaver.
- At finde pladsmænd/ressourcepersoner som vil være bindeled til SydhavnsCompagniet,
såfremt der f.eks. opstår udfordringer der kræver socialfaglig indblande.
- At bidrage til at holde pladsen præsentabel (oprydning) samt at forestå vedligeholdelse
af blomsterbedet som udgør et grønt tag for skuret.
• De forskellige møder/aktiviteter har være succesfulde og styrket kendskabet. Vi har hentet
mange gode og spændende informationer - dels ved møder, dels ved tæt relationsarbejde
via aktiviteter og hyppig dialog med brugeren og i vores samarbejdsnetværk.
• Vi oplever på individniveau, at der er flere der tager imod hjælp.
• Vi har fået fat i en større gruppe grønlænder, som på forskellig vis anvender SC´s øvrige
aktivitets og samværstilbud. Derudover er de opsøgende på udvikling af deres muligheder i
samarbejde med os. SC arbejder samtidig på at få en større bevågenhed på de udfordringer
som den grønlandske gruppe har. Dette sker bl.a. gennem Udsatterådet København.
Medvirken og ejerskab er afgørende for at produktet/effekten bliver en succes
Flere af brugerne har ytret ønske om at være medvirkende i en eventuel bygge og etableringsproces
– sammen med SC. Vi oplever disse tilsagn som afgørende, hvis der skal skabes oprigtigt ejerskab og
forankring. SC er indstillet på at gå videre med processen sammen med de brugere, som er
interesseret heri. Dette er bl.a. muligt i 2021, da vi har modtaget supplerende lønsumsmidler fra en
privat fond til indsatsen, OAK Foundation Danmark.
SydhavnsCompagniet deltager gerne i en fremadrettet proces, hvor vi sammen med brugerne og i
dialog med Lokaludvalget/Aktørnetværket og kommunen om etablere et nyt attraktivt byrum.
Gerne med mulighed for at brugerne kan få betaling for at bidrage med deres arbejdskraft – via det
sociale frikort. Vi kan desuden oplyse at vi er i dialog med uderumsarkitekter mv. som har udvist
interesse for samarbejde om indsatsen. Vi anmoder om at der bliver afsat fornødne midler i
budgettet/overførselssagen til de foreslåede indsatser.
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I dialog med brugerne af AJP er SC´s anbefaling til indretning af Hørdumsgade følgende:
• Et flisebelagt areal under borde/bænke (alternativ flis el. stampet grus). Et ønske der
begrundes i, at brugerne ellers kan komme til at stå i såvel mudder som hundelorte.
• Borde/bænkesæt ønskes omgærdet af en Pergola og gerne med overdækning i form af
glas/gennemsigtig plast, så brugerne kan opholde sig der under nedbør.
• Flere skraldespande (pt. er der blot 2 skraldespande). Placeringen af disse bør ikke være i
direkte forbindelse med borde/bænke sættene, da der er mange ekskrementer fra hunde
(hundeposer) og det lugter
• Askebæger (pt. er der ikke opstillet askebæger)
• Et oprejst/skrående plantehegn ud mod Enghavevej. Fra Enghavevej vil man kunne se
planter/blomster i dette skrånende højbed. Fra den modsatte side – ind mod Hørdumsgadepladsen - vil dette blomsterbed samtidig kunne udgøre et grønt skrående læhegn.
På plantesiden er der forslag om at man med planter kan skrive ”SYDHAVN”, så alle
forbipasserende kan se det fra Enghavevej.
Under læhegnet vil der være mulighed for sidde- og stå pladsser. Derudover er der forslag
om at man i forbindelse med plantehegnet kan indbygge en kasse/skur, hvor nogle af de
frivillige ’pladsmænd’ får nøgleansvar. Her vil der være mulighed for at opbevare
haveredskaber, haveslange til vanding og derudover remdier til leg og samvær. En løsning
som tidligere har fungeret da vi havde Cafeen på Mozarts Plads.
Dette plantehegn må ikke være så stort at det dække det af, da det i værste fald kan give en
vis utryghed for udefolket m.fl.
Vi forestiller os umiddelbart at højden bliver ca. 2.2 m og får en længde på 10-12 meter.
Men der forekommer stor opbakning til plantehegnet/skuret blandt brugerne.
• En vandpost, til vanding af blomsterbedet samt til dem, som opholder sig i det offentlige rum
• En hundegård med en højde der gør, at hundene ikke kan springe over. Derudover skal hegn
graves ned, så hundene ikke graver sig under.
Herudover vil vi opfatte det som en bonus at der opstilles:
• Træningsudstyr der er udviklet til sundhed og motion i det offentlige rum
• Evt. yderligere læhegn mod Hørdumsgade såfremt naboerne til pladsen ønsker det (væk fra
højen til banelegemet)
SydhavnsCompagniet bakker fuld op om ovenstående ønsker.
Foruden disse ønsker kan det endvidere oplyses, at nogle af brugerne har ytret ønske om:
• At selvom der er opsat et offentligt WC ved Sydhavnens station, ca. 100 m. fra Hørdumsgade
pladsen, så er der udtrykt ønske om en toiletvogn (evt. rykke den toiletvogn, der nu står på
AJP, ned på Hørdumsgade).
Da WC problematikken på AJP er så omdiskuteret, vælger SC at overlade vurderingen heraf til
Lokaludvalget / Kommunen.
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SydhavnsCompagniets anbefaling om at etablere et nyt byrum i Hørdumsgade beror på følgende:
-

-

-

Det er den plads, som brugerne selv omtalte som det bedste alternativ til AJP (og Sjælør
Boulevard og Louis Pios parken som begge omdannes til skybrudsprojekter i 2021)
Der forekommer allerede et engagement for sammen med SydhavnsCompagniet at anlægge
dette byrum. Processen er rigtig godt i gang
Der forekommer en interesse for at påtage sig ejerskab over rummet og forestå naturpleje
ift. det bed, der vender ud mod Enghavevej, for på denne måde at vise sin stolthed over at
være Sydhavnere og samtidig bidrage til grøn forskønnelse af bydelen
Vi forudser desuden, at presset på AJP vil blive yderligere forstærket, når det planlagte
skybrudsprojekt på og omkring Sjælør Boulevard og påbegyndes i 2021. Der er pt. lokale
borgere og drikkegrupper, som dagligt tager ophold på og omkring Sjælør Boulevard. Nogle
af disse vil typisk søge (tilbage) AJP. Presset vil med samme begrundelser ligeledes kunne
øges på Sydhavnens station, hvor en gruppe nu tager ophold. Såfremt vi ikke udviser rettidig
omhu og benytter os af muligheden for at støtte op om et nyt byrum i Hørdumsgade nu, så
forudser vi massive udfordringer
Der forekommer konsensus om at forholdene på AJP ikke er acceptable for nabobeboelse,
erhvervsdrivende eller øvrig Sydhavn. Det kræver handlig!

SydhavnsCompagniet må endnu engang appellere til, at der etableres et varigt alternativt byrum i
Hørdumsgade. Vi ved, at dele af området ved Hørdumsgade er et fredsskovsareal under
Miljøstyrelsen, hvorfor der kræves særlige dispensationer, skal der bygges/etableres. Vi vil opfordre
til, at der allerede nu tages kontakt til de relevante myndigheder og ansøges om tilladelse hertil – jf.
potentielle lange behandlingstider.
Efterfølgende følger en gennemgang af de væsentligst aktiviteter vi har været medvirkende til ift.
indsatser for at mindske presset på AJP samt de umiddelbart forestående initiativer.
Afholdte aktiviteter/indsatser:
• Afholdt arrangement (med møde og spisning) på Hørdumsgade den 13. august.
Vi talte 50 deltagere
• Afholdt arrangement på Hørdumsgade (med møde og spisning) den 4. september.
Vi talte 33 deltagere
• Udleveret madbilletter til SydhavnsCompagniets frokosttilbud til de brugere af pladsen, som
deltog i ovennævnte arrangementer (således at flere brugere af AJP finder vej til
SydhavnsCompagniet og de mange øvrige tilbud, der her er)
• Gennemført fisketur på Øresund, hvor 15 brugere af pladsen deltog sammen med brugere
af SydhavnsCompagniets MedborgerCenter.
• Gennemført foredrag hvor udsatte borgere har berettet om, hvorledes de anvender naturen
som helende markør
• Endvidere har vi, som konsekvens af smittespredning med coronavirus, sikret, at brugerne
af pladsen har modtaget information om, hvorledes smitten spredes.
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•
•
•
•

Ligesom vi har sikret at 10 brugere af pladsen – sammen med 20 øvrige brugere af
SydhavnsCompagniets Aktivitets- og samværstilbud, er blevet testet for corinavirus
(heldigvis var samtlige tests negative)
Afholdt arrangement på Hørdumsgade (med møde og spisning) den 24. september.
Vi talte 32 deltagere
Slutteligt har vi selvsagt fortsat vores socialfaglige og opsøgende indsats på og omkring AJP
– herunder arbejdet for brobygning til MedborgerCenter Sydhavn
Fælles udflugt til Zoologisk have fredag den 9. okt., jfr. ønske fra pladsens brugere. En dejlig
dag hvor vi var 34 personer afsted og fik nogle opfølgende samtaler og en god oplevelse
Møde i Aktørnetværk Sydhavn den 21. oktober

Vores møder og aktiviteter har haft fokus på ’stemmen’ fra drikkefællesskaber. De har således ikke
været åbne møder og aktiviteter for andre grupper. Der har til nogle af møderne være medarbejdere
fra Gadeindsatsen og Hjemløseenheden, som vi har haft et langt, tæt og godt samarbejde med.
Fremadrettede og planlagte aktiviteter
• Fortsat kontakt med brugerne på AJP og i Hørdumsgade/stationen – brobygning til AST tilbud
i MedborgerCenter Sydhavn og dermed til aktiviteter og indsatsers om rådgivning etc.
• Brobygning til andre relevante netværk som IPS og andre misbrugsfrie og støttende netværk
• Oprettelse af en nøgleklub i MedborgerCenter Sydhavn, forbeholdt Grønlændere. Opstart i
nov./dec. 2020. Her er der også utrykt ønske om fællesspisning mv.
• Endnu et tiltag for at sikre, at så mange som muligt af pladsens brugere testes for
Coronavirus – så snart de åbner op for muligheden igen
• Faciliterende samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet omkring indretning af
offentlige pladser (eks. Hørdumsgade), således at sådanne også kan rumme diverse
forskellige drikkegrupper
• Yderligere udflugter i nov./dec med henblik på at styrke relationen til den enkelte borger
såvel som til de forskellige grupperinger på AJP

Med venlig hilsen

Brian Lentz
Direktør

SydhavnsCompagniet arbejder for at fremme social og kulturel ligeværd. Vi arbejder for borgernes rettigheder og behov
at alle ydes respekt uanset tanke, etnicitet og tro – for at sikre en aktiv deltagelse i (lokal)samfundet.
Se mere på www.sydhavnen.dk

5

