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Høringssvar vedr. Stofindtagelsesrum
Vesterbro Lokaludvalg har ved flere lejligheder drøftet placeringen af
det kommende stofindtagelsesrum på Vesterbro, senest på
Lokaludvalgsmøder i november 2011 og februar 2012, samt på flere
møder i Lokaludvalgets Social- og Sundhedsudvalg. Vi har endvidere
sammen med Socialforvaltningen været vært ved et velbesøgt
borgermøde den 20. februar 2012.
Vi er meget glade for, at der nu skal placeres et stofindtagelsesrum på
Indre Vesterbro. Som vi har beskrevet i vores bydelsplan, har vi
ønsket dette tiltag længe – både for stofbrugernes og de lokale
beboeres skyld.
Det er for os at se åbenlyst, at den bedste løsning er en placering på
Indre Vesterbro for stofbrugernes skyld – og en placering med afstand
til naboer, af hensyn til beboerne. Dette skisma gør det naturligt, at
bruge en del ressourcer på den korrekte placering. Vi er derfor rigtigt
glade for den grundighed, som forvaltningen har lagt i arbejdet med
placeringsspørgsmålet. Og vi er tilsvarende glade for, at
socialdemokraterne på borgermødet mandag den 20. februar 2012
tilkendegav, at der også ville være de nødvendige ressourcer til
rådighed, når stofindtagelsesrummet skal placeres endeligt.
En uhensigtsmæssig placering udenfor Indre Vesterbro kan resultere i
et stofindtagelsesrum, der ikke bliver brugt. Og som derfor ikke bliver
den succes for stofbrugerne som det burde. Eller den aflastning for
beboerne på Indre Vesterbro, som også er målet.
Tilsvarende kan en placering for tæt på beboelse skabe problemer.
Ikke på grund af det der foregår indenfor i selve
stofindtagelsesrummet, men mere på grund af det, der foregår udenfor.
Et tilbud til denne målgruppe skaber ofte en sammenstimlen udenfor
selve den fysiske bygning, og der kan være en tendens til, at slutsalget
(ofte mellem stofbrugere) foregår i en umiddelbar nærhed af
bygningen.
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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Der er ingen tvivl om, at der også i fremtiden vil være brug for
politiets hjælp i forbindelse med arbejdet med stofbrugerne på
Vesterbro. Men det må også være sådan, at den løsning som findes på
placeringen ikke i sig selv medfører for stort et træk af politiets
ressourcer.
Vesterbro Lokaludvalg skal derfor pege på en placering af
stofindtagelsesrummet i enten Halmtorvet 15 eller 17. Og at der
tænkes ude-arealer ind i denne løsning – imellem bygningerne (enten
mellem 15 og 17, eller mellem 15 og Råhuset, Onkel Dannys Plads 7).
Af de muligheder som der fremlægges i høringsmaterialet, anser vi en
af disse to muligheder for den bedste.
En placering på en af disse to adresser vil sikre en vis afstand til de
omkringliggende naboer. Og vil til overmål sikre alle muligheder for
udvidelser i tilbuddene til stofbrugerne.
På borgermøde den 20. februar 2012 var der flere beboere, der gav
udtryk for bekymring ved denne placering. Vesterbro Lokaludvalg ser
imidlertid på bydelen som et hele og finder, at en placering i
Halmtorvet 15 eller 17 er den bedste løsning, og en løsning, der
generer færrest muligt, blandt andet fordi Halmtorvet på dette sted er
rimeligt bred.
Mændenes Hjem
Omvendt skal vi hermed undlade at pege på en placering af
stofindtagelsesrummet på adressen ”Mændenes hjem”.
En sådan placering vil være meget tæt på beboere, idet der er direkte
naboer. Der er allerede i dag problemer med sammenstimlen udenfor
bygningen – problemer som politiet ikke i dag har ressourcer til at
behandle.
Der vil være behov for at genskabe et tilbud til ”Mændenes Hjem”s
beboere, og dette bør tænkes ind i økonomien, når de forskellige
muligheder vurderes overfor hinanden.
Det meget ringe udeareal foran ”Mændenes Hjem” vil på sigt kunne
betyde en reetablering af miljøet foran Mariakirken, på Mariakirke
Plads. Nøjagtig som en placering af et stofindtagelsesrum ved
Dybbølsbro ville kunne betyde en trafik gennem den Brune Kødby,
med mulighed for at der tages ophold undervejs. Lige sådan vil en
placering på ”Mændenes Hjem” kunne betyde, at der fra
Hovedbanegården genopstår en sti ned gennem Istedgade, med ophold
på Mariakirke Plads.
Hvis dette sker, skal der tænkes på de brugere af Mariakirken, som
findes i dag, efter at stofbrugerne i vid udstrækning forlod tilbuddet og
pladsen til fordel for den Brune Kødby og Cafe D(ugnad). Dette er i
stor udstrækning gruppen af de fattigste af de øst-europæiske
migranter.
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Vesterbro Lokaludvalg ser frem til at der etableres et
stofindtagelsesrum i bydelen, og vi ser frem til at deltage i arbejdet
med at placere og etablere stedet.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
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