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Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar ift. natcafé for kvinder, 
Lyrskovsgade 2 
 

Vesterbro Lokaludvalgs Social- og Sundhedsudvalg har afholdt et 
offentligt møde d. 17. marts 2010, hvor 10 personer, heriblandt 
primært aktører, der arbejder med hjemløse på Vesterbro, deltog. På 
baggrund af det afholdte møde har Vesterbro Lokaludvalg følgende 
kommentarer til Københavns kommunes Socialforvaltnings forslag 
om at placere en natcafé for kvinder i lejemålet Lyrskovgade 2, 2. sal, 
1758 København V. 
 
Vesterbro Lokaludvalg støtter op om forslaget, idet Lokaludvalget på 
baggrund af det offentlige møde skønner, at der er et stort behov for 
natcaféer for kvinder på Vesterbro. Samtidig har målgruppen behov 
for den rådgivning og visitation til andre kommunale tilbud, som 
kvinderne kan få om dagen på stedet, hvorfor denne yderligere 
funktion påskønnes. Overordnet set hilser Lokaludvalget derfor 
natcaféen velkommen på Vesterbro og i Lyrskovsgade. 

Natcaféens placeringen ift. målgruppen 
Placeringen af natcaféen i Lyrskovsgade er umiddelbart udmærket. 
Dog udtrykte deltagerne i det offentlige møde en bekymring for, om 
placeringen af natcaféen er for langt væk fra Halmtorvet og den indre 
del af Istedgade, hvor den misbrugende del af natcaféens målgruppe – 
den primære målgruppe - har deres primære færden. Denne 
bekymring deler Lokaludvalget, der derfor opfordrer til at 
genoverveje placeringen, såfremt det fortsat er de misbrugende 
kvinder, der udgør den primære målgruppe. 
En del af natcaféens målgruppe færdes til dagligt på Enghave Plads. 
Men det skal tages i betragtning, at størstedelen af Enghave Plads skal 
opgraves i forbindelse med anlæg af metrostation i perioden 2010-
2018, og at denne målgruppe derfor formodentligt vil rykke andre 
steder hen, og natcaféen derfor også kommer længere væk fra denne 
del af sin målgruppe. 
 
Natcaféens opstartsperiode og caféens relation til omgivelserne 
Det er planen at natcaféen skal starte op i starten af 2011, men 
Vesterbro Lokaludvalg foreslår, at dette fremrykkes en måned eller to, 
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således at natcaféen er åben i hele den hårde vinterperiode 2010-2011, 
hvor der er størst behov for indendørs overnatning (fra fx december 
2010). Dette behov gælder særligt, hvis vinteren bliver hård som i 
vinteren 2009-2010. 
 
En af natcaféens umiddelbare naboer, Vesterbro Kulturhus, er inde i 
en forandringsproces, hvor det påtænkes at flytte rundt på nogle af 
funktionerne. Det er en proces, der er en udløber af beslutningen om at 
lægge bibliotekerne og medborgerhusene sammen. Processen tager 
lokalt sigte på, at det samlede medborgerhus skal åbnes mere overfor 
brugerne. Natcaféen med adgangsforhold skal indtænkes i denne 
proces. Dette kan bl.a. ske ved at det tydeligt opmales, hvilke dele af 
opgangen i Lyrskovsgade 2, der er målrettet natcaféens brugere, og at 
det sikres at den øvrige opgang fortsat er tilgængelig for Kulturhusets 
brugere. 
 
Vesterbro Lokaludvalg er i gang med at udarbejde en Bydelsplan for 
Vesterbro – en vision for byområdets udvikling. Heri fremgår det 
lokale ønske og behov, at der i området omkring Lyrskovsgade 
placeres fritids- og ungdomsklubber for unge. Dette fastholder 
Lokaludvalget, som imidlertid ikke anser placeringen af en natcafé i 
samme område, som værende i modstrid med ønsket om klubber. Det 
gode skal ikke være det bedstes fjende. 
 
Opsummering  
Lokaludvalget ser positivt på placering af en natcafé for kvinder på 
Vesterbro og mener, at der er et stort behov for netop denne funktion. 
Samtidig er Lokaludvalget bekymret for, om placering af caféen vil 
være for langt væk fra dens primære målgruppe. Såfremt 
Socialforvaltningen vurderer, at dette ikke vil udgøre et problem, 
støtter Lokaludvalget op om placeringen i Lyrskovsgade. 
 
Venlig hilsen 
 
Niels Vestergaard 
Vesterbro Lokaludvalg 
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