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Halmtorvet 17  

Bestyrelsen har fortsat opmærksomhed på stofindtagelsesrummet Halmtorvet 17.  Hanne, Morten 

og Lars er blevet interviewet om vores oplevelser af stofmiljøet på Vesterbro. Undersøgelsen 

bliver gennemført af Center for Rusmiddelforskning og skal munde ud i en rapport, som Justits-

ministeriet skal bruge, som et værktøj til at vurdere situationen. Rapporten kommer på 

Ministeriets hjemmeside til december.  

Vi kan i øvrigt fortælle, at Københavns Kommune har vedtaget en række nye initiativer i relation til 

H17: 

 Indsættelsen af to nye gadeplansmedarbejdere, som kan opsøge misbrugerne på gaden og 

blandt andet hjælpe dem hen til de rette tilbud. 

 Den sociale vicevært, der ellers er tilknyttet Mændenes Hjem i Istedgade, skal fremover 

fokusere på området omkring H17. Den sociale vicevært sørger for renhold og laver også 

opsøgende arbejde. 

 Gadeplansmedarbejderne skal gøres mere genkendelige. 

 Der kommer ét telefonnummer, så naboerne lettere kan henvende sig. 

 Der skrues op for renholdningen af området.  

 Vi vil løbende holde os – og dermed jer – orienterede om udviklingen.  

Hovedrengøring i opgangene 

Vi sætter hermed opgaven med at gøre hovedrent i opgangene i udbud. Opgaven indeholder 

støvsugning og vask af vægge, træværk, balustre, fodpaneler, postkasser og vinduesnicher. 

Opgaven skal så vidt muligt løses inden årets udgang. Den er berammet til 10 timer pr. opgang – 

dvs. 40 timer, som bliver aflønnet med 170 kr. pr. time. Interesserede kan henvende sig til Hanne 

Krogh inden den 15. november.   

Månedens Tip 

Hvis I er vidne til fx hærværk, slagsmål på gaden eller andre former for kriminalitet, vil vi opfordre 
jer til at melde det til Politiet. Hermed indgår hændelsen i Politiets kortlægning af kriminaliteten 
på Vesterbro og kan bruges til at søge bevillinger til mere mandskab til området. 
Kontaktoplysningerne til Politiet hænger i et lamineret ark i begge opgange og er på hjemmesiden 
http://www.abviktoria28-30.dk/foreningen/7/ovrige-kontaktpersoner under Stofindtagelsesrum 
og politi.      

 
De bedste hilsner fra bestyrelsen Hanne, Daniel, Morten, Ton og Lars    
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