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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at bidrage med input 
tidligt i processen.  
 
Høringssvaret baserer sig på følgende baggrund:  
- Spørgsmålet er drøftet i lokaludvalget og udvalgets Bylivsudvalg.  
- For at nå ud bredt til borgerne i bydelen har lokaludvalget benyttet muligheden 
for at sende Socialforvaltningens spørgeskema ud i Bispebjergs Borgerpanel. 
 - Lokaludvalget har desuden deltaget i et høringsmøde om sagen.  
- Endvidere har lokaludvalget været vært for et møde både med repræsentanter for 
herberger, for de boligsociale helhedsplaner, og for væresteder m.fl. Herfra har 
især Herberget i Hillerødgade og de sociale viceværter givet væsentlig 
tilbagemelding.     
 

Hvilket behov er der for et stofindtagelsesrum på Bispebjerg? Hvilke 

indikationer er der på stofindtagelse i det åbne byrum og i eget hjem på 

Bispebjerg? Og hvad anbefaler vi? 
Borgerpanelsundersøgelsen viser, at der er en positiv opbakning til selve 
spørgsmålet om oprettelse af stofindtagelsesrum på Bispebjerg, hvis det skulle 
være nødvendigt.  
Spørgsmålet er dog samtidig, om der er et reelt stofindtagelsesproblem i bydelen?  
Ud fra spørgeskemaundersøgelsen er dette ikke entydigt belyst, fordi det ikke 
fremgår, om paneldeltagerne i brugergruppen er lokale – og det fremgår ikke af 
spørgsmålene, om problemstillingen er rettet mod Nørrebro, Bispebjerg eller andre 
steder i byen.   
Ifølge de sociale viceværter fra den boligsociale helhedsplan, samt Beboerprojekt 
Puls i Fuglekvarteret, er der ikke en oplevelse af, at der er kanyler og narkoudstyr i 
opgange og på andre tilgængelige steder. De sociale viceværter har tæt kontakt til 
boligområderne og de mest udsatte borgere, og har ikke beskrevet, at 
stofindtagelsesrum er et behov. Til gengæld er der mange brugte gaspatroner – en 
problemstilling, som gælder en anden målgruppe, som bekymrer os i lokaludvalget 
– da det som regel repræsenterer et misbrug hos unge mennesker, der har let 
adgang til et livsforringende rusmiddel.  
Herberget i Hillerødgade har oplevet, der bliver taget grej med hjem – så der kan 
være en lokal problemstilling i området tæt på Nørrebro. Spørgsmålet er, om dette 
repræsenterer et tilstrækkeligt omfattende problem til at retfærdiggøre et 
stofindtagelsesrum i Bispebjerg bydel.  
Vi har ikke haft mulighed for at få information fra læger og politi, som er i kontakt 
med udsatte stofbrugere, og som kunne være en brugbar informationskilde. 
Informationer fra den side kan eventuelt forrykke vores vurdering.  
 

Konklusion 
Lokaludvalget vurderer, at intet i de foreliggende data tyder på, at der er behov for 
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stofindtagelsesrum i Bispebjerg Bydel. Vi vil fremadrettet være 
opmærksomme på, om der skulle ske ændringer heri, og hvis der senere viser 
sig at være et positivt behov for stofindtagelsesrum, så må der så kigges på 
sagen igen.   
Hvis Socialudvalget trods vores vurdering alligevel vælger at gå videre med 
at oprette stofindtagelsesrum på Bispebjerg, er det lokaludvalgets anbefaling, 
at der tages hensyn til de berørte naboer, og at det eventuelt placeres i 
sammenhæng med herberget i Hillerødgade. Her er det især vigtigt at få 
involveret lokalområdet og politi m.fl. hvis der samtidig skal ske udlevering af 
stoffer, ligesom tilbuddet om døgnåbent bør afvejes i forhold til de heraf afledte 
nabogener.  
 
Med venlig hilsen 

 
Alex Heick 
Formand for  
Bispebjerg Lokaludvalg 


