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Kære Joan Røge og Kgs. Enghave Lokaludvalg 

 

Tak for jeres henvendelse vedr. situationen omkring Anker Jørgensens Plads. For 

alle tre borgmestre er det en høj prioritet at få løst problematikken omkring Anker 

Jørgensens Plads. De gener, som mange af pladsens naboer udsættes for, skal vi 

som kommune gøre, hvad vi kan for at få stoppet i tæt samarbejde med de øvrige 

myndigheder og lokale aktører.  

 

Vi deler til fulde jeres ærgrelse over, at det alternative byrum ved Hørdumsgade er 

blevet forsinket. Forsinkelsen skyldtes hovedsageligt processen med at få diverse 

tilladelser samt forsinkelser i materialer, og ikke manglende koordination mellem 

forvaltningerne.  

 

Vi kan forstå, at det alternative byrum nu bliver benyttet af målgruppen. Vi håber, 

at dette nu og på sigt er med til at aflaste beboerne omkring Anker Jørgensens 

Plads. 

 

Ift. jeres forslag om en styregruppe, der skal beskæftige sig med Anker Jørgen-

sens Plads med deltagelse af borgmestre og/eller direktører fra vores tre forvalt-

ninger, vil vi gerne kvittere for, at I kommer med et konkret løsningsforslag på en 

kompliceret problematik.  

 

Vi er enige i, at der skal være en tæt koordination mellem de tre forvaltninger. 

Gode initiativer skal ikke forsinkes af manglende koordination. Vi mener samtidig, 

at en daglig koordinering bør foregå mellem lokale aktører, som også er til stede i 

Aktørnetværket. Er der udfordringer, der skal løftes på et strategisk plan, bør dette 

løses i Sikker By-styregruppen, der er en eksisterende styregruppe, der koordine-

rer kommunens indsats overfor utryghed og kriminalitet. I Sikker By-styregruppen 

sidder der direktører fra kommunens syv forvaltninger samt ledende repræsen-

tanter fra Københavns Politi og SSP-sekretariatet.  

Sikker By-Styregruppen kan være jeres samlede indgang til kommunen, hvis I øn-

sker, at kommunen på direktørniveau skal drøfte større tiltag af strategisk karakter 

ift. håndteringen og koordineringen af problemerne omkring Anker Jørgensens 

Plads. I er velkomne til at kontakte Team Sikker By i Økonomiforvaltningen, som 

står for betjeningen af Sikker By-styregruppen. I skal benytte denne mailadresse: 

r72r@kk.dk.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Weiss, Mia Nyegaard og Ninna Hedeager Olsen 
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