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Anmodning om støtteerklæring til at fortsætte styrkede sociale indsatser for at få udsatte 
borgere til at trække fra AJP til det midlertidige byrum i Hørdumsgade 

De forgangne år har vi været flere aktører der har gjort opmærksom på, at der skulle 
etableres et supplerende byrum og iværksættes styrkede sociale indsatser hurtigst muligt. Vi 
fandt det vigtigt at drikkefællesskaberne på Anker Jørgensens Plads (AJP) ikke blot vendte 
tilbage til pladsen det efterfølgende forår og fortsatte deres uheldige adfærd. Desværre er vi 
gang på gang blevet fortvivlet over at se tingene gentage sig. Vi håber ikke det sker igen i 
2022.  

Vi har modtaget midler til den styrkede sociale indsats fra maj 2021. midlerne udløber ved 
årets udgang, såfremt det ikke besluttes at forlænge indsatsen. På baggrund heraf appellere vi 
om Lokaludvalgets opbakning for at sikre at der i BR afsættes tilsvarende midler for 
perioden frem til 2024, hvilket var Socialforvaltningens oprindelige indstilling til budgettet. 
Det vil sikre at SydhavnsCompagniet kan fortsætte de styrkede sociale indsatser i samarbejde 
med de øvrige aktører.  

Baggrund:  

I 2020 gik vi i dialog med Kenneth Balfeldt Team om et visionært uderumsprojekt på 
Hørdumsgade. Kenneth Balfelt Team arbejder med byer og mennesker fra en kunstnerisk platform 
og har stor erfaring med byudviklingsprojekter. Vores fælles ansøgning opnåede desværre ikke 
økonomisk opbakning i Borgerrepræsentationen. I stedet blev der i Overførselssagen afsat en 
fortrinsvis beskeden sum penge til at bygge et supplerende byrum for, som Sundholm skulle stå for 
at bygge.   
 
I forbindelse med behandlingen af overførselssagen for 2020-2021 blev der fra Socialforvaltningen 
oprindeligt indstillet til , at der skulle bevilliges midler til styrkede sociale indsatser frem til 2024.                   
Disse indsatser skulle indgå i løsningen for at få nogle af borgerne fra drikkefællesskaber på Anker 
Jørgensens Plads (AJP.) til at trække over til det midlertidige byrum i Hørdumsgade.                                       
Budgettets bevillingsperiode blev desværre reduceret til perioden maj-dec. 2021, altså kun 8 mdr.!  

Alle vidste at en styrket social indsats ville blive en uriusopgave. Dels fordi det vil blive vanskeligt 
at få motiveret målgruppen til at tage ophold andetsteds – ellers havde de jo allerede gjort det. 
Derudover forudså mange at der vil komme klager fra beboere og aktører som måske ikke vil 
opleve at der bliver gjort tilstrækkeligt ift. AJP. Dertil kommer at der vil være stærkt utilfredse 
beboere og boligorganisationer der modsætter sig etableringen af det nye uderum Hørdumgade.                                                                        

På trods heraf påtog vi os opgaven. Det gjorde vi fordi vi finder det vigtigt at Sydhavnen kan være 
AJP bekendt. Beboerne skal føle sig trygge og drikkefællesskaberne skal ikke koncentreres på så 
lille en plads. Der skal arbejdes på at nogle i drikkefællesskaberne fravælger at tage fast ophold på 
AJP. Vi har påtaget os opgaven at være en stemme for den gruppe af borgere som er til gene for 
andre. Derudover at indhente informationer om hvad der skal til for at de kan motiveres til at trække 
et andet sted hen. Men som lokalsamfundsaktør forsøger vi også at se på helheden ift. den sociale 
bæredygtighed og dermed også trygheden for Sydhavnens øvrige borgere.  



Vi har haft en række møder med pladsens brugere hvor vi har indsamlet input herom som er blevet 
givet videre til LU og Kommunen. Vi har være drikkefællesskaberne behjælpelige ift. en 
organisering, Foreningen Hørdumsgade. Vi har ligeledes haft nogle møder med Foreningen AJP 
som alt for længe har levet under urimelige forhold som for nogle har resulteret i alvorlige 
tryghedsmæssige og helbredsmæssige udfordringer.   

 
Byggeprocessen blev desværre væsentligt forsinket, hvilket TMF også har været ude at beklage 
offentligt. Det var udmeldt at pladsen skulle stå færdig 1. juli, hvorefter vi havde et uderum som vi 
kunne brobygge til. Forsinkelsen har medført at dette ikke har været muligt hidtil. Vi har i stedet 
anvendt tiden til at styrke vores relationer til målgruppen. Vi har bidraget til individuelle 
hjælpeforanstaltninger, været brobygget til sociale- og sundhedsfremmende indsatser samt arbejdet 
med nudging ift. at påvirke brugernes bevidsthed ift. deres adfærd og ift. deres motivation til at tage 
ejerskab over det nye byrum. Dertil kommer en række arrangementer som vi forventer bærer frugt, 
se evt. en oversigt bilag 1.  

Vi forudser at såfremt der ikke afsættes midler til at fortsætte vores styrkede sociale indsatser, så vil 
problemet på AJP ikke blot fortsætte, men blive forværret. Der er skybrudsprojekter i gang andre 
steder i Sydhavnen og nogle af borgerne fra de drikkefællesskaber der befinder sig der, vil bevæge 
sig hen til AJP. Uden Lokaludvalgets støtte til at anmode Borgerrepræsentationen om fortsatte 
midler til sociale indsatser risiker problemerne på AJP at eskalerer yderligere i 2022.  

SydhavnsCompagniet har sammen med andre gode aktører på området koordineret de sociale 
indsatser. Her kan det bl.a. oplyses at vi har etableret et socialarbejderforum med aktører fra hhv. 
Hjemløseenheden, Gadeplansindsatsen, AKB og Det Grønlandske Hus. SydhavnsCompagniet 
forestår også koordinering mv. ift. Aktørnetværket (som består af professionelle 
aktører/repræsentanter som politiet, Områdefornyelse, AKB, Teknik og miljøforvaltningen, 
Socialforvaltningen, Lokaludvalget m.fl.).  

Vi afholdt et indledende byggemøde med Sundholm og pladsens bruger den 18.08.21 og byggeriet 
går i gang den 25.08.21 og forventes færdig medio sept. Det er skønt at projektet snart står færdigt. 
Men tidsplanen er flyttet så det får en uheldig indflydelse. Vi har således kun har ca. 1. mdr. til 
vores brobyggende indsats inden efteråret gør sit indtog og drikkefælleskaberne reduceres kraftigt 
på AJP.  

Når foråret komme håber vi at have ressourcer til at fortsætte indsatsen.  

 

Med venlig hilsen  

 

Brian Lentz  
Direktør  
SydhavnsCompagniet  


