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Situationen på Anker Jørgensens Plads og i Hørdums-
gade 

Tak for jeres fælles svar til Kgs. Enghave Lokaludvalg d. 13. august 

2020. Vi er glade for, at I sammen har iværksat initiativer omkring si-

tuationen på Anker Jørgensens plads, herunder etableringen af et 

midlertidigt supplerende alternativt byrum ved Hørdumsgade.  

 

Vi ser frem til at høre fra jer efter udløbet af prøveperioden d. 15 ok-

tober. Vi vil gerne orienteres om, hvilke tiltag der er iværksat, og 

hvilke succeskriterier I evaluerer indsatsen efter, når prøveperioden 

på tre måneder udløber.  

 

Vi vil under alle omstændigheder gerne orienteres om, hvad planen 

bliver for 2021. Gerne i god tid inden foråret, som vi ved er det tids-

punkt, hvor vanerne for ophold etableres.  

 

Hvis Københavns Kommune beslutter sig for at bevare byrummet 

ved Hørdumsgade som et permanent alternativ til Anker Jørgen-

sens Plads, er det vigtigt, at der etableres nogle af de tiltag som er 

beskrevet i  vedlagte statusnotat fra SydhavnsCompagniet, så det 

nye uderum kan tages i brug fra begyndelsen af marts 2021. I den 

forbindelse ønsker vi at der søger om midler hertil på overførselssa-

gen i foråret. 

 

Som tidligere anført peger et flertal af lokaludvalget på, at et midler-

tidigt alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads bør effektueres 

STRAKS.  Vi mener, at det vil være fremmende for processen i at 

rykke brugerne væk fra Anker Jørgensens Plads, at gøre det u-at-

traktivt at opholde sig på Anker Jørgensens Plads for at indtage al-

kohol samtidig med at det er legalt at indtage alkohol på det nye op-

holdsrum i Hørdumsgade.  
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Det er stadig et stort ønske fra vores side. Vi mener, at det vil være 

fremmende for processen i at rykke brugerne væk fra Anker Jørgen-

sens Plads, at gøre det u-attraktivt at opholde sig på Anker Jørgen-

sens Plads for at indtage alkohol samtidig med at det er legalt at ind-

tage alkohol på det nye opholdsrum i Hørdumsgade. Et sådan for-

bud bør således også være trådt i kraft inden marts 2021.  

 

Lokaludvalget vil gerne pointere, at hvis Københavns Kommune ikke re-

agerer ved at støtte op om vores ønske om et nyt uderum i Hørdums-

gade, så forudser vi at presset på Anker Jørgensens Plads bliver yderli-

gere forstærket. Det skyldes bl.a. at det planlagte skybrudsprojekt på og 

omkring Sjælør Boulevard påbegyndes i 2021. De lokale drikkegrupper, 

der for tiden opholder sig ved Sjælør Boulevard, må til den tid søge til 

andre opholdssteder i den gamle del af Sydhavnen. Hvis der ikke er 

etableret et nyt byrum i Hørdumsgade, forventer vi, at presset på Anker 

Jørgensens Plads vil stige og medføre en markant forværring af situati-

onen der. 
 

 

Uanset hvad der besluttes af kommunen, bør der hurtigst muligt fo-

religge en plan for en social og politimæssig indsats. Hele proble-

matikken har nu i flere år været til uacceptabel gene for både bebo-

ere, erhvervsdrivende og forbipasserende. 

 

 

Venlig hilsen 

Joan Røge 
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