
Kære Frank Jensen og Ninna Hedeager Olsen  
 
Vi skriver igen til jer vedrørende vores bekymring for nutiden og fremtiden på Anker 
Jørgensens Plads. Som vi skrev til jer i vores brev af den 1. marts 2020, har der siden 
sommeren 2018 været massive problemer på pladsen i form af bl.a. larm, slagsmål, 
narkohandel, løse hunde m.v.  
  
Videoovervågningen har nu været oppe og køre i omkring 2 måneder, og vi må konstatere, at 
det aboslut ingen effekt har haft på mængden af brugere og brugernes adfærd. Vi kan tydeligt 
se og høre, at vejret bliver tiltagende bedre og varmere, hvilket betyder flere og flere brugere 
på pladsen, og larmen og lugten er eskalerende. Ikke engang corona-situationen har kunnet 
sætte en dæmper på brugernes tilstedeværelse og adfærd.  
I skrev i jeres svar til os af den 16. marts 2020, at I holder skarpt øje med situationen, og at 
vores oplevelser af forholdene på pladsen er helt uacceptable. Status er nu, at situationen er 
fuldstændig uændret fra de seneste somre, og senest er en af pladsens faste brugere den 12. 
juni 2020 anholdt på pladsen og efterfølgende sigtet for drabsforsøg.  
 
Vi som beboere er fortsat yderst bekymrede, utrygge og belastede af situationen, og vi 
forventer at I tager akut hånd om situationen. Vi må fortsat ofte ringe til politiet pga. 
slåskampe og larm, og det er jævnligt nødvendigt at rekvirere ambulance og sociolance til 
pladsen. Når vi ringer til politiet, oplever vi ofte, at de ikke har ressourcer til at sende 
mandskab til pladsen, og de gange de kommer, oplyser de, at de ikke har beføjelser til at gøre 
noget ved situationen. Derudover er det ikke vores oplevelse, at de er meget til stede i 
området, og slet ikke på pladsen.  
 
I jeres svar på vores opfølgende henvendelse skriver I den 17. april 2020, at kommunen er ved 
at undersøge mulighederne for at købe eller leje området ved Hørdumsgade og indrette det til 
brugergrupperne fra Anker Jørgensens plads, som et forsøg hen over sommeren. Dette har 
været på tale i flere år, og der er fortsat intet sket, og vi kan ikke blive ved med at vente.  
Vi skal derfor igen på det kraftigste henstille til, at I straks behandler vores forslag om 
forsøgsordning med alkoholfri zone på Anker Jørgensens Plads, da det er den eneste løsning, 
vi ser på den nuværende problemstilling. Hvis I ikke handler nu, går vi endnu en sommerferie 
i møde, hvor det er ulideligt at bo og fædres på Anker Jørgensens Plads.   
 
Du, Frank Jensen udtalte i et interview med BT den 21. januar 2020 ”jeg kan godt sige her, at 

det under ingen omstændigheder må blive som de seneste somre. Så vi vil være klar, og hvis 

der er lignende episoder, så må folk jo blive bortvist, eller hvad politiet kan gøre”.  
Det er præcis der vi er nu, og det må derfor være på tide, at du lever op til den udtalelse og 
tager ansvar for tingenes tilstand.  
 
Vi formoder, at I sikkert snart er på vej på sommerferie, men vi forventer at I tager hånd om 
tingene inden da.  
 
Med venlig hilsen 
 
Foreningen Anker Jørgensens Plads 
 


