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Projektnavn PLADS TIL ALLE? – en høring på Indre Vesterbro 

Projektansvarlige 
fra lokaludvalget 

Social- og beskæftigelsesudvalget / Thomas Warburg 
  

Projektansvarlige 
fra sekretariatet 

 
  

Hvilke aktiviteter 
består projektet af? 

1) Byvandring med Gadens Stemmer 
2) Efterfølgende høring med inddragelse af gadens eksperter, 

fagfolk og naboer 

Er der Plads til Alle på Indre Vesterbro? 
Lokaludvalget indkalder til høring om forholdene for gadens folk. 
Hvor samles de? Hvad drømmer de om? Har vi de rigtige tilbud til 
gadens hjemløse, stofbrugere, prostituerede og personer med 
fysiske og/eller psykiske handicap? Hvordan fungerer mødet mellem 
de lokale naboer og personer i udsatte positioner?  
Er der plads til alle på Vesterbro? 
 
Vi varmer op til høringen med en byvandring i kvarteret. En lokal 
ekspert i gadelivet på Indre Vesterbro viser rundt og fortæller om 
erfaringer, drømme og virkelighed i gaderne. 
 
Til høringen vil vi forsøge at vende billedet om: Med en række 
testimonials fortæller gadens folk om livet på Vesterbro. Hvad 
fungerer – hvad kan gøre bedre? 

Politikere og lokaludvalget tager imod erfaringer og ønsker fra gaden 
og fortæller, hvordan de vil arbejde videre med dem efter høringen. 
 

Hvem er projektets 
målgrupper: 
 
Antal man 
forventer at 
henvende sig til: 

Det henvender sig til både vælgere og politikere. Vi får 
situationsrapport fra livet på gaden og politikernes bud på, hvordan 
vi kommer videre. 

Samarbejdsparter 
Gadens Stemmer, Brugernes Akademi, Gadejuristen, Mændenes 
Hjem og politiske partier 

Hvad er formålet 
med projektet? 

Arrangementet er lokaludvalgets vælgermøde for vesterbroerne. 
  

Hvorfor er det et 
vigtigt formål? 

 
Vælgerne vil kende politikernes holdninger på socialområdet – med 
livet i Vesterbros gader som case  

 
Hvilke resultater forventer vi nu/på sigt?  
Øget opmærksomhed på den sociale integration og trygheden i Vesterbros gader. 

 

Hvordan er aktiviteterne egnede til at opnå formålet? 
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Vi spørger de lokale eksperter. Dem, der lever livet på gaden.  
Vi hører dem, der former socialpolitikken. 
Vi informerer vælgerne, der skal stemme på politikerne. 
Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling nu/på sigt? 
 
Ved at lytte og gå i dialog med bydelens folk i udsathed, og ved at engagere politikere, 
vælgere og øvrige naboer og aktører i lokal socialpolitik, håber vi at kunne træffe bedre 
beslutninger om byens indretning. 
 

Hvordan spiller 
projektet sammen 
med LU’s årsplan 
/indsatsområder? 

 
 
Social integration og tryghed er blandt emnerne i den kommende 
bydelsplan 
 
 

Samspil med 
politikker m.v. i 
Københavns 
Kommune: 

 
 
 
Københavnerinddragelse, Sikker By mm. 
 

Har projektet nogle 
risici, som man skal 
være opmærksom 
på i forhold til 
realisering? 

 
 
  

Tidsplan 

1) Valg af dato i oktober ’22 

2) PR, omtale og indsamling af testimonials 

3) Byvandring kl. 17 

Høring kl. 18:30 

4) Forslag fra høringen udarbejdes til videre politisk behandling 

5) Vælgerne går oplyste til valg 

 

Kommunikations-
indsats: 

 
 
Forhold og udfordringer på gaden skal identificeres. 
Kontakter i netværk og aftaler suppleres med omtale på sociale 
medier og Vesterbro LIV.  
 
 

Forventninger til 
lokaludvalget 

 
 
Opbakning og deltagelse i høringen. Medvirke til at udbrede viden 
og løsninger i netværk og baglande – før, under og efter 
arrangementet.  

Forventninger til 
sekretariatet 
(hvilke opgaver 
ønsker vi   
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sekretariatet skal 
hjælpe med? 

 

 

 

Budget 

 

 

 

Gadens stemmer                               3.500 

Lokaleleje                                            4.000 

Forplejning                                          2.000 

Annonce og PR                                   5.000 

 

I alt                                                      14.500 

 

 

 

 
 

 

Evaluering: 

Blev aktiviteterne 
i projektet 
gennemført?   

Blev målgruppen i 
projektet nået?   
Fungerede 
samarbejdet med 
de øvrige parter?  
Blev tidsplanen 
overholdt?  
Stemte 
forventningerne 
til sekretariatet 
overens med 
virkeligheden?  
Blev budgettet 
overholdt?  
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Hvilke resultater 
har projektet 
opnået samlet 
set?  
Bør projektet 
gentages igen 
næste år? 

(hvorfor/hvorfor 
ikke)    
Hvad og hvordan 
føder vi 
resultaterne af 
projektet ind til 
forvaltning og 
Borgerrepræsent
ationen?    

Andre 
bemærkninger?  

 

 

 


