Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende
byrum i Hørdumsgade
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet dette høringssvar på sit møde
den 25. februar. På grund af den korte høringsfrist, har det desværre
ikke været muligt at lave københavnerinddragelse om den fysiske indretning af det nye byrum i Hørdumsgade, der fortrinsvis skal have gruppen af øldrikkere på Anker Jørgensens Plads som målgruppe.
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Allerførst bemærker vi, at det er vigtigt at der hurtigst muligt findes
midler til indretningen af det nye byrum i Hørdumsgade. Vi er klar over,
at det store arbejde sandsynligvis må vente på en eventuel bevilling i
forbindelse med overførselssagen, men i forhold til at stille et reelt alternativ til Anker Jørgensens Plads til rådighed, må vi gøre opmærksom
på, at hvis byrummet i Hørdumsgade tidligst kan stå klar 1. juli, vil incitamentet for gruppen af øldrikkere til at ”flytte plads” være meget svagt,
især set i lyset af at det midlertidige alkoholforbud ikke fik flertal. Under
alle omstændigheder anbefaler vi, at der afsættes midler til indsatsen
i overførselssagen.

Med en åbning af det alternative byrum omkring 1. juli er risikoen for at
den kommende sommer bliver som de hidtidige efter lukningen af Mozarts Plads meget realistisk. Derfor opfordrer vi til, at alle alternative muligheder for hel eller delvis finansiering af projektet undersøges. Det er i
den forbindelse også værd at bemærke, at en åbningsdato omkring 1.
juli vil kollidere med det tidspunkt forvaltninger og andre myndigheder
går på sommerferie, og den nødvendige sociale indsats og andre opsøgende indsatser må forventes at blive svækket. Så jo tidligere byrummet
i Hørdumsgade kan tages i anvendelse, jo større er sandsynligheden for,
at det bliver et reelt alternativ til opholdet på Anker Jørgensens Plads.
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Lokaludvalget bemærker dernæst, at det ikke er muligt fuldstændigt at
skille den fysiske indretning af byrummet fra den sociale indsats, der
også søges midler til i overførselssagen og på kommunens budget for
2022. Vi forudsætter, at både den sociale indsats og udviklingen af det
nye byrum sker i tæt samarbejde mellem de tre fagforvaltninger, altså
Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen (Center for Byudvikling/Sikker By).
Det er af meget stor betydning for, at brugerne af det nye byrum kan få
ejerskab til det, at de aktivt inddrages i processen med etablering af byrummet.
Desuden er det også vigtigt, at beboere og erhverv i Hørdumsgade
nærmest det nye byrum inddrages.
Der foreligger allerede gode inputs fra brugerne og øvrige aktører i
Sydhavnen i forbindelse med SydhavnsCompagniets forarbejde, som vi
henviser til nedenfor, og som Teknik- og Miljøforvaltningen kan tage
udgangspunkt i.
Kgs. Enghave Lokaludvalg har tidligere i forbindelse med lokaludvalgets
henvendelse til Socialborgmesteren, Teknik- og Miljøborgmesteren og
Overborgmesteren af 6. oktober 2020 beskæftiget os med den fysiske
indretning af det nye byrum i Hørdumsgade. I den forbindelse henviste
vi til et statusnotat, som er udarbejdet af SydhavnsCompagniet den 22.
oktober 2020 (notatet vedlægges som bilag). SydhavnsCompagniet
har gennem lang tid arbejdet med byrummet i Hørdumsgade og problemstillingerne på Anker Jørgensens Plads. I notatet (s. 3f) findes en
liste af ønsker til indretningen af Hørdumsgade, udarbejdet efter inddragelse af brugerne på Anker Jørgensens Plads. Lokaludvalget henviser til notatet og den liste af ønsker til indretningen, som fremgår af notatet.
Vi er klar over, at nogle af ønskerne er mere ”nice to” end ”need to”, men
vi håber, at der i overførselssagen kan findes de nødvendige midler til at
gøre arealet i Hørdumsgade til et attraktivt opholdssted for den gruppe
af borgere, der for tiden opholder sig på Anker Jørgensens Plads.

På vegne af Kgs. Enghave Lokaludvalg
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