Tryghedsundersøgelse i Indre By 2022
(29. april – 4.maj)

Rapport
Samlet status

Hvad er dit køn?

Hvad er din alder?

Hvilket kvarter bor du i?

Hvor tryg eller utryg er du i dit nabolag?

Når du færdes i udendørsarealerne i dit nabolag i aften- og nattetimerne, føler
du dig så…?

Er der nogen steder i dit nabolag, hvor du er utryg ved at færdes?

Hvor ofte er du bekymret for at blive konfronteret med nedenstående
situationer i dit nabolag? (Rød dagligt – grøn aldrig)

Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet følgende:

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:

De foregående spørgsmål har handlet om din tryghed i dit nabolag. Nu
kommer nogle enkelte spørgsmål af mere generel karakter.
Tænker du over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i Indre By?

Er der sket noget i det forgange år, der har påvirket dig, så du tænker mere
over det nu?

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Østeuropæere som går ind i gårdene og stjæler ting.
Udendørs restauranter som støjer forfærdeligt hele aftenen om sommeren og man må holde vinduer lukket ,(
Hvis man klager gør de intet for at dæmpe støjen.
Øget åbenlys salg af narkotika, hensynsløs kørsel igennem min gade hvor fører er beruset, mange slåskampe foran
diskotek, åbenlys færden af bandemedlemmer, bræk, uenig mv hver weekend
Øget banderelateret vold og kriminalitet i indre by.
Øget antal berusede personer fra værtshusene i Gothersgade og tilstødende sidegader
Åbning af nattelivet har gjort det meget utrygt at færdes efter kl.20 undtagen søndag og mandag.
x
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Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vild kørsel med biler - kørsel over for rødt ofte
uro i grønnegade
tyverier af tasker og armbåndsure
truende medbeboer, samme hus.
støjende adfærd trods anmeldelse ti politiet
smadrede knallerter

råben og skrigende unge i natte livet

Intet politi at se i en mils omkreds på trods af at jeg bor tæt på polititovet
påkørsel
overfald i Gothersgade samt nede ved Borgerkrogen, så når jeg skal hjem fra arbejde efter en aftenvagt undgår jeg
disse steder samt at komme for tæt på nørreport st., der er altid fulde folk og ballade.
overfald
indbrud i min lejlighed på 4. sal
homofobiske hadforbrydelser, politi og militær tilstedeværelse i Krystalgade

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
forsøg på at bryde porten og- trappedør op-samt grafitti på porten
tyveri fra trapperum - måske madbude
flere røverier, overfald, skyderier
fikmstjåletmin elscooter i vestervoldgade midt på dagen, ved restaurant besøg
de mangler meget mere belysning ved mørkets frembrud
c
at blive kontaktet af fulde og narko påvirkede på gaden
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Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
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Voldstrusler fra en påvirket mand i min opgang, som lejede en nabolejlighed og kom ud i undertøj og var aggressiv
og råbende og ikke forstod dansk eller engelsk.
Voldsomme råb, skrig og trusler
Voldsom øget trafik og om aften/nat er det muskelbiler der gasser op, køre med hornet i bund og kører alt for
stærkt. De køre både på strøget, fiolstræde og andre gågader. Har oplevet at der sælges narkotika fra bilerne.
Voldsom fest i Gothersgade
Vold, knivstikkerier i indre by og voldsepisoder på Israels Plads. Det værste er hensynsløs kørsel på fx. Nørre
Farimagsgade og H.C Andersens Blvd. Jeg er ked af at sige det, men det er næsten altid med udlændinge bag rattet.
Det slår ikke fejl!
Vold på Gothersgade og urtyveri ved Kongens Nytorv

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Vi har farlig kørsel på Skindergade hver weekend om natten.
Vi har en bar tæt ved, hvor der tre af ugens dage er svært påvirkede på gaden efter kl 05. Det giver jævnlig
utryghed (Kronprinsessegade ved Sølvgade)
Vi bor på Christianshavn vi har daglig sociale klienter og hjemløse på torvet, der er råb, fuldhed og til tider udøver
de vold mod hinanden som vi kan være vidne til på daglig basis. Men det er hvad det er, den trafik der er af unge
mennesker der søger Christiania og hash, den ublu trafik af fulde mennesker fra Christiania om natten til den lyse
morgen tiltager forår og henover sommeren samt utryghed at møde åbenlyse pusher der går de unge mennesker i
møde. Vi har dagligt grafitti og hærgen på vores porte og indgang samt urinering. Coronaen gjorde Christianshavn
til et åbent marked da Christiania lukkede ned… med salg af div rusmidler og alle blev antaget… coronaen satte alt i
tidlig relief
Var vidne til at en dame blev slået af en på dronning Louises bro fordi hun snakkede i telefon på et andet sprog. Det
får mig til at tænke over hvornår og hvor jeg befærder mig mens jeg snakker i telefon på et andet sprog end dansk
Vanvidskørsel, grupper af unge, larm
Utrygheden ligge i baghovedet konstant, efter min mand blev berøvet, ved Torvehallerne for en del år siden
Utryg med udlejning af lejligheder af airbnb
Utroligt mange meget fulde folk i gaderne specielt fredag og lørdag nat
Utallige slagsmål og grov vold i nattelivet. Knivstik og et par drab ifbm nattelivet. Åbenlys narkohandel. Voldtægter,
bl.a. i Kgs Have. Tiltagende voldsom fuldskab på åben gade. Komplet kaos af meget berusede mennesker (ofte
meget unge) fra kl 20 onsdag aften og frem til 05 søndag morgen. Vild og meget støjende kørsel.
Unge mennesker som bliver røvet , slået ned, råbt efter, folk (ikke kun unge) der tisser hvor det passer dem. Mangel
på respekt for andres ejendom, biler ved f. Eks demonstrationer - fodboldkampe og lignende.
Unge få lov til at færdes sene aftentimer. Unge, tydeligt, berusede unge teenagere ude i de meget sene aftener.
Deres alkoholpåvirkede sind, plus at være i en gruppe (mere end 2 personer), der opmuntrer den anden til at mobbe
en alene person. Hvor modigt af dem!??
Unge det er voldsomt fulde
Meget affald i gaderne, især ons, tors, fre og lørdag.
Mange glasskår.
Glad for der ikke er mange 05 bevillinger.
Mener vi har ret og behov for at København også bliver for københavnere, og at byen ikke skal lefle for unge fra
omegnskommuner, der smadre indre by, weekend efter weekend.
Tyveri af ur fra min søn, jeg selv fået stjålet fra min taske, jeg har ikke købt ny cykel, da jeg igennem nogle år har
fået stjålet 3 cykler.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Tyveri
Uheld på cykel
Trusler ved færden henover Nørreport om aftenen
Trusler om vold fra cyklist jeg bad følge regler
Trusler og vidne til groft overfald
Trusler modtaget på gaden fordi jeg har konfronteret flere mænd som har urineret på gaden
Trusler fra berusede unge når jeg går gennem Gothersgade ved Kgs Nytorv. Det sker stort set hver gang og jeg går
der nu kun nødigt om aftenen
Trusler
Truet flere gange, alt for hurtige biler, nogle prøvede at kører mig ned, folk råber aggressivt osv.
Trafikken. Bilisterne viser ikke af, er meget agressive over for cyklister, specielt cyklende børn ignorer de. Næsten
hver dag må jeg cykle aggressivt for at vi ikke bliver truet på vej til skole, fx. trække ud i kørebanen for at bilerne
forstår at de skal give plads og ikke overtræde loven. Det værste tilfælde er mænd der hopper ud af bilerne og er
helt bims, når de finder ud af at der er andre personer i verden og love. Det er OK for mig, og jeg har jævnligt
dimser i cykelkurven til at tage i venstre arm, så deres biler får ridser hvis de fx. ikke trækker tilbage i deres del af
kørebanen. Pt er det typisk omkring Kronprinsesgade/Klerkegade, typisk nye sorte SUVer der kommer fra den
nordlige retning, de kører simpelhen i venstre kørebane for at komme frem. Gra Gothersgade svinger de konstant 23 biler ind på Kronprinsessegade efter rødt. I Møntergade er det primært fragtmænd, der normalt ikke taler dansk,
der ikke ved noget om cyklister og tror de skal køre dem ned. I Vestergade er det både store varebiler og dyre biler
der kommer fra Rådhuset, der mener de skal bruge venstre side af gaden. I krydset ved Vestersøgade fortsætter
busser og store varebiler lige ud imod Nørreport, langt efter der er rødt. Vi har planlagt at sætte kameraer på vore
cykelhjelme og lave en Utube serie 'Biking in Copenhagen' - og så har vi så materiale til politiet. Så, det jeg er mest
bange for i KBH er trafikken, herunder at ingen yngre mennesker viser tegn hverken i bil eller på cykel, så der
konstant ellers er situationer man kunne undgå.
Efter covid er de hårde stoffer flyttet herfra, og der er ikke længere folk der forsøger at komme ind i huset, så vidt
jeg ved. Og, der er ikke påvirkede udlændinge der er truende.
Trafikdræbt gymnasieelev i nabolaget
Tiltagende druk, støj og chikane i gaden. Mit dørtrin bruges som udendørs bar. Jeg går akdrig ud efter 20 nu.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Tilråb af homofobisk karakter.
Trafikkaos i krydset Gothersgade / Grønnegade / Borgergade. Der mangler som minimum et lysreguleret
fodgængerfelt. Men bedre med et rigtig lyskryds. Cykler i to retninger og tung trafik og mange fodgængere der skal
krydse Gothersgade. Bl.a. turister til hoteller har svært ved at krydse vejen. Om natten muskelbiler med kraftige
accelerationer. En form for lysregulering kan gøre det sværere at køre hurtigt gennem Gothersgade om natten hvor
mange fulde mennesker færdes. Vi er en lille forening i Gothersgade 28-30 med mange mindre børn og jeg er
bekymret for deres fremtidige færden i kvarteret pga. trafik og ingen fodgængerfelt Grønnegade/ Borgergade
krydset samt ekstremt fulde mennesker! Måske kan I se på det med fodgængerfelt, når cykelstien i Gothersgade
reetableres.
Terrorangreb ved synagogen,hensynsløs bilister, cyklister med uforskammet opførsel, folk overholder ikke de skilte
der er i gaden, kører demonstrativt imod trafikken,, gaden er ensrettet, masser af skyderier på Nørrebro, vold og
gade uorden, irriterende støj plager fra udskænkningssteder, folk som larmer uhæmmet fra altaner, og en masse
cykler, som bliver smidt alle steder! Frygtelige naboer med utrolig højt gøende hunde….
Større grupper af unge indvandrere
Støjende og voldsom adfærd i Rådhusplads området og gaderne der omkring
Støjende og svinende flaskesamlere der bor på gaden og parken
Store begivenheder , fx sport, løb mv skaber larm og kaos, men også dejligt med glade mennesker. Stor bekastning
på indre by
Slåskampe på Nørreport
Slagsmål og fulde folk i Borgergade og Gothersgade
Skyderier på Nørrebro
Salg af stoffer
Salg af alkohol fra Seven eleven som betyder højrøstet larm aften/nat
Der er opsat toilet som bruges “udenfor”
Osv
Røveri af ure
Råbende og bandende cyklister, der kører i gågaderne. Grafitti, som koster huset et stort beløb årligt at få fjernet.
Biler, som ikke hører til i indre by, kører i gågaderne efter kl. 11 om formiddagen.
Romaerne er kommet tilbage i gadebilledet, de er fulde og ubehagelige, de truer folk hvis man siger nej til penge
eller smæger

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Rigtigt mange tilfælde af hash/potlugt omkring Ørstedsparken og i gaderne. Typer besætter offentlige arealer og
bænke.
Restaurationer, barer og natklubber har overtaget byrummene hvor udeservering har gjort det svært for
fodgængere, mødre med barnevogne, ældre mennesker og handicappede at færdes på fortovene. Dertil kommer
mange svært berusede unge mennesker der torsdage, fredage og lørdage søger oplevelser i indre by, frederikstaden
og på Vesterbro.
På den nedre del af Gothersgade er der i løbet af weekenden - startende torsdag - meget ulækkert at gå. Man
passerer bræk, afføring, rester af nikotinposer osv. Vidnesbyrd om det liv der har været aftenen og natten før.
Derfor undgår jeg det område i weekenden.
Personligt har jeg ikke været i truende situationer da jeg bevidst undgå dem. Jeg vil ikke gå hjem fra f.ex. Kongelige
teater, mens for nogle år siden følte jeg mig tryg i Indre By om aften. Min ændrede adfærd er baseret på
informationer i aviser.
Passet op og skubbet af indvandrerunge på Blaagardsgade.
Cykel gn indre by fredag aften/nat: Gothersgade og området v Pisserenden, meget fulde unge omkring
barer/natklubber, tilråb og trusler.
episoder i S-tog aftener i weekend, grupper af unge - larm, truende adfærd, ryger hvor man ikke må, truer
tilfældige folk.
Passet op af en gruppe unge som optrådte truende og forlangte min Sonos udleveret i øster anlæg
Overfald udenfor min indgang
Overfald på vesterport
Påvirkede unge kommer med tilråb ved Boltens gård
Overfald
Opsætning af skurvogne og stillads lige overfor min bolig. Der foregår mange mærkelige ting i det rum, som opstår
bag ved og under skurvogn/stillads.
Oplevelser hvor store grupper af unge råber homofobiske ting af mig og mine venner. Generel utryg stemning inde i
Indre By i sen aften/nattetimerne med meget fulde unge, som fylder meget i gadebilledet.
Når jeg færdes i andre områder af Indre By (feks Nørreport) er det beskidt og ikke trygt. Ligeledes i områder med
mange barer med 5-bevilling.
Når jeg er kommet sent hjem fra rejse, og der er store grupper af påvirkede mennesker på Kgs.Nytorv, i
Gothersgade og Stor Kongensgade. Det være sig både hverdag og weekender.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Når beboerne glemmer at lukke porten, virker den åbne dør som en magnet på romaer, der klunser i containerne....
Hvis de nøjedes med dét, var det acceptabelt, men der bliver rusket i køkkendørene i gården, for at se om én skulle
stå åben, og cyklernes låse bliver kontrolleret.....
Jeg beder dem om at smutte, hvorefter de siger noget tilbage, og jeg gentager på både engelsk og tysk....flere
gange årligt oplever jeg at blive truet med pludselig død, ved at få skåret halsen over, vist med al ønskelig
tydelighed samt en meget sigende bevægelse af en hånd med strittende tommelfinger hen over halsen med en
ubehagelig sigende lyd....
Derfor har jeg altid tastet 112 ind, inden jeg henvender mig til klunserne.....
Nyheder om vold og trusler i nattelivet som strømmer ud i nabokvartererne omkring bykernen.
Nevø, niece og datter har oplevet slagsmål på nært hold i nattelivet
Nattelivet er blevet langt mere støjende end for bare få år siden. En løsning kunne være at skære ned på antallet af
natbevilling og simpelthen lukke nogle diskoteker, f.eks. den underlødige natklub på Kronprinsessegade, hvis ikke de
gør noget ved deres klientels støjende adfærd på gaden.
Mængden af fulde mennekser i bybilledet er eksploderet.
Var vidne til uprovokeret vold på goden - fulde folk.
Muslimer, happenings, stand rundt om byen fx. Nørreport, Rådhuspladsen, og andre steder, hvor de spiller høj
musik og forsøger at konvertere folk til deres tro. De kan godt praktisere, udøve, lderes religion men jeg har ikke
lyst til at blive tvang til at se og høre på deres overtro. Jeg mener, det er respektløs overfor de mennesker, som
mig, der ikke har samme tro. En ting er religionsfrihed, og helt andet er at tvinge mig til at være med, de
happenings bliver holdt i offentligheden i København, det er umuligt at ikke se og høre det. Hvad de laver privat er
deres problem, det er privat. I offentligheden skulle myndighederne forbyde det.
Muskelbiler, fulde personer, aggressive bilister om aftenen
Salg af narko , slagsmål
Mit barn er blevet ældre og vi er derfor ude på en anden måde end før
Mine sønner er på nu 17 og 18 har været udsat for umotiveret vold fra grupperinger. Det ene overfald skete ved
højlys dag, 10 mod 1 .dengang kun 14årig. Det blev politianmeldt. De er iskolde de grupper. De er ligeglade og har
ingenting at miste. Dem frygter vi.
Mine børn er ekstremt utrygge ved at færdes ude på gaden, komme hjem fra venneaftaler (de vil ikke gå på gaden
efter aftensmad alene, fordi de er bange for fulde folk og stemningen i bybilledet) Vi er før kommet hjem fra ferie kl
01 om natten med taxa fra lufthavnen, hvor nogle prøvede i ‘sjov og fuldskab’ at drille med at tage vores kufferter
fra fortovet mens vi var ved at komme ud af bilen. Børnene har oplevet folk så fulde, at de står uden bukser på,
tilråb og generelt ubehagelig hensynløs opførsel fra gaden. Netto er et kaos uden lige fredag eftermiddag/aften pga
unge og alkoholsalg. Fortove er spærret pga beværtninger har opsat hegn og skilte, så man bliver tvunget ud på
kørebanen og gå, hvor der samtidig kører biler. Folk der bliver sure og kalder en ukvemsord fordi man pænt Beder
dem om ikke at urinere op af ens port mm.
Festen har magten og beboerne har intet at skulle have sagt er min opfattelse, desværre.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Mine børn er blevet større og vil komme til at færdes mere ude
Min søn og svigerdatter gik over Rådhuspladsen en weekendaften. En lommetyv forsøgte at stjæle fra hendes taske.
Jeg har altid hånden på min taske, når der er mange mennesker, når jeg færdes ud.
Min søn og en kvindelig ven blev overfaldet og tævet min søn måtte indlægges på Traumacentret på Rigshospitalet
med blødninger i hjernen. Det var fire mænd, ikke etniske danskere, de var hætteklædt og kørte i en bil. Overfaldet
sket på Skt. Annæ Plads den 15.1.2022 og det er meldt til Politiet som vi kun har hørt meget lidt fra. Det er dybt
skræmmende at man ikke kan være sikker så tæt på Amalienborg. Vi har informeret Politiet om at der er kameraer
på Den Svenske Ambassade og Nr. 9 men vi ved ikke om der er taget kontakt til nogen af dem. Der var to mandlige
vidner ude med en hund som fortrak sig da overfaldet skete. Vi er i mørket her og tæt på at gå til Politidirektøren,
Borgmesteren, Hoffet og sidste udvej Pressen. Dybt rystende at der er gået fire måneder ude nogen er blevet
arresteret.
Min søn er blevet overfaldet op til flere gange og har været udsat for vold. fra han var 15 år-18år., næsten hver
weekend.
Nu tør han ikke gå uden for en dør og bliver hentet og bragt til alt, han er til og med infantil autist så han har svært
ved at aflæse folks signaler og tolke situationer.
Han er brun i huden og oplever derfor at han bliver set an og konfronteret af mange anden generations indvandre,
der opfører sig truende over for ham.
Han har gennem årene også mistet tiltroen til politiet der flere gange har stoppet ham op og efter hans opfattelse
har chikaneret ham og bedt ham både tømme lommer og taske, da han er en brun, autist med social angst, der har
hætten oppe og går hurtigt og langs husmurene da han er utryg ved at gå på gaden. Hvilket har resulteret i mange
nedsmelterninger og selvskade i hjemmet samt selvmordsforsøg :(. En gang fik han taget mod til at sagt til en
betjent, der havde bedt ham tømme alt, at han var autist, men resultatet var blot at betjenten sagde "den er god
med dig".
Vi har søgt de sociale myndigheder, som minimum, om et officielt autist id kort til ham han kan fremvise i sådanne
situationer, men som de siger, "desværre et sådant findes ikke".
Hans plan er nu at få kørekort og kører rund på gaderne selv, som en indvandre, hvilket han ikke er, men som han
siger, "mor, det er sådan andre ser mig og jeg kan alligevel aldrig blive lukket ind på nogle klubber eller diskuteker
med min hudfarve" AV DET GØR ONDT AT HØRE !!!! men er den virkelighed vi befinder os i nu om dage.
Min datter er blevet teenager og skal nu snart færdes ude om aftenen.
Min datter er blevet antastet
Mia fx, text me when you get home, voldtægter
Mere vold, herunder med våben. Mere hash og narkotika, herunder mere åbenlyst. Større grupper og flere personer
i aften og natteliv.
Mere fokus på kvinders sikkerhed om aftenen.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Mere debat om emnet. Og enkelte gader i indre by med for meget skrald og larm. Men vi bor i en by, og det skal
finde en fornuftig balance. Disse spørgsmål lægger op til at altoverskyggende galt, og der er tarvelige og grimme
steder, men husk at byen også skal have lov til at være sjov og levende.
Meget fulde unge mennesker på gaden under nedlukningen
Markant forøgelse af antallet af restauranter/udeserveringer og salgssteder og deres åbningstider
Mange episoder med umotiveret vold/røveri.
Undgår dele af indre by om aftenen/natten.
Mange sanseløse fulde i Hothersgade
Lommetyve. Romaer der chikanerer for flasker - det er faktisk dagligt og det værste.
Larm i værtshusgaderne. spec. indre del af Gothersgade.
Affaldskastning i gader og parker, spec. I Kongens Have
Larm fra diskoteker, berusede, drug- påvirkede folk efter kl 20
Kørsel i høj fart mod ensretning og salg af narkotika
Kære Københavns kommune
Min voksne søn på 18 år som er infantil autist bliv igen igen igen igen slået ned i lørdags, slået ned. Han endte op
med tre slag i hoved en gang glassplinter i hånden og en forstuet fod. Dette her sker næsten uden undtagelse hver
gang han forsøger at gå ud i en weekend" han er brun, hvilket ikke gør situationen nemmere for ham, er infantil
autist, så han har svært ved at aflæse andres signaler, og så er han en dreng" et oplagt overfalsoffer. Tak lorte
københavns kommune fordi i ikke kan finde ud af at gøre gaderne sikre for os selv og vores børn :/:/
Kælderbutikken i min ejendom er blevet udlejet til narkohandlere.
Kontrasten fra roen i Gothersgade under corona-nedlukningen til det tilbagevende natteliv i weekenderne føles
markant.
Kongens Have er et sted, som også tiltrækker unge mennesker, der ikke ved hvad de skal lave, og derfor laver de
dumme ting, efter at gave drukket for meget, hvis man lukkede haven også om sommeren inden det blev mørkt kl.
21, ville alle komme ud inden portene blev lukket.
Kommunens forsøg i indre by med at fjerne parkeringspladser, samt plante træer og sette ud bænke.
Knivstikkeriee og røverier på gaden gør mig utryg.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Knivstikkeri
Fulde larmende folk
Kan umiddelbart ikke komme på et konkret eksempel. Men jeg bor overfor Rundetårn, og jeg ved der er en del
udenlandske pantsamlere som sover op af trinitatis, så jeg kan godt gå udenom Rundetårn istedet for gennem
pladsen, for at undgå at gå forbi dem når jeg skal i netto.
Jesper og Dennis Holmberg, far og søn som ejer Cafe Lilo Vinoria har truet mig flere gange, da jeg har klaget over,
at jeg ikke kan passere på fortov pga. deres fulde gæster fylder hele fortovet, og de har også borde og stole ude på
gaden. Efter at de startede stedet for nogle få år siden, tør jeg næsten ikke gå ud af gadedør mere. Min gadedør
ligger lige ved siden af "cafeen". Støjen fra deres musik og fulde gæster er også så massiv, at jeg ikke længere kan
have åbne vinduer om sommeren. Har klaget til Center for trafik og byliv flere gange, men intet sker!!!
Jeg vil bare nævne at jeg desværre gennem de 27 år jeg har boet i københavn har blevet et stigende utrykt miljø år
efter år. Der blandt andet har gjort at vi som familie har valgt at flytte op til flere gange for at søge hen mod et
mere trykt miljø, der så få år efter igen har udviklet sig til nået mere utrygt.
Jeg må desværre også nævne at utrygheden nu om. dage og oftes skyldes unge anden generation indvandre
mænd/drenge. Der i stor stil står får hashhandlen mm. i København, i et organiseret bandemiljø dog uden
rygmærker.
Grunden til at dette er svært at indrømme er blandt andet at jeg selv er brun og det faktum at min søn er brun og tit
bliver forvekset med og antastet af dette miljø / gruppe af unge og har blandt andet prøvet at blive truet.
De går tit i grupper, har truende og dårlig opførsel og foragt for politiet, samfundet og regler som helhed.
Deres mandesyn og kvindesyn virker også meget simpelt og råt.
Hvis du er mand skal du kunne tage det der kommer din vej (en holdning min søn tit bliver mødt med)
Hvis du er kvinde er du et undermenneske, der selv er uden om det, og skal tit stå mål for at blive dårligt behandlet
eller antastet.
Jeg syns at vi blir meget overvældede af mange unge der kommer ind til city fra tors-lør. Ikke hos os men fra
Nørreport og indad.? Dr fleste er ret fulde og dumme
Jeg synes ikke stemningen omkring Strøget og Nørreport er rar om aftenen
Jeg ringede til politiet, da nogen sprøjtede stoffer i løbet af dagen i min fontdør, og de dukkede ikke op.
Jeg løber efter en cykelrøver, og politiet var i samme gade, da jeg bad om hjælp, og de afviste at få banditten, fordi
de havde travlt med at tjekke en bils dokumenter
Jeg ser konstant biler, der stopper i et par minutter bare for at levere stoffer, folk bestiller
Jeg oplever at festlivet bliver voldsommere og mere højlydt

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Jeg har oftere bemærket, at bilister accelererer pludseligt på en hensynsløs måde og kører motorer højt. Dette er
kun for at vise sig frem og være "hård". Det er farligt og irriterende. Det er som regel unge mænd, og det er oftest
om natten, men nogle gange om dagen; især i weekenden. Nogle af dem krydser nabolaget i cirkler, jeg er ikke
sikker på, om de sælger stoffer, men det er ikke ualmindeligt at se folk tale med dem fra vinduet i deres bil.
Jeg har o Nansensgade kvarteret oplevet for første gang i de tyve år jeg har joet her siden jeg flyttede ind som 21
årig, at blive truet af unge mennesker som gik i byen i kvarteret. Jeg observerede, hvordan de sniffede hvide baner
mens de sad i min opgang. De var aggressive og blev oprevede da jeg flyttede den enes computertaske lidt til en
sode for at komme ind i vores opgang. En af mændende pressede sig ind i opgangen for overfalde mig. Han var
tydeligvis voldsomt påvirket og ikke af alkohol.
Jeg nåede ind i min lejlighed og ham gav op.
Jeg ringede til politiet og de sagde bare, at det kunne de ikke gøre noget ved men hvis det skete igen kunne jeg
ringe igen.
Det var første gang i mit lov jeg ringede til politiet efter hjælp. Det var kl 20.30 en fredag sommeraften.
Jeg er blevet forsigtigere efter det og tænker over, hvordan jeg kan blive istand til at forsvare mig selv særligt hvis
jeg har min treårige søn med.
Jeg er derfor gået i gang med at undersøge om jeg kan finde effektiv selvforsvarsteinikker.
Hvad skal jeg ellers gøre, når politiet ikke ønsker / kan hjælpe? Og politikerne tydeligvis ligger under for de store
restauratører i indre by?
Jeg har måttet indse, at man skal lade være med at gå gennem Gothersgade aftenen sidst på ugen.
Jeg har modtaget trusler på åben gade i København!
Jeg har læst og hørt i pressen om overfald og råben
Jeg har indset at København er et sted for folk med lyst til støj og natteliv, stort set overalt, så efter 60 som
inkarneret Københavner har jeg indset at der ikke er politisk vilje til at regulere og opdrage, så nu bor jeg i
Sakskøbing, som ikke er overfyldt med egoister der beder om at der vises hensyn til dem, uden selv at vise det
samme hensyn til andre, de seneste ugers problemer i Tivoli om fredagen er et glimrende eksempel.
Jeg har haft forsøg på indbrud. Og vi har en del alkoholikere i nabolaget der har lavet ballede.
Jeg har haft en enkelt episode med en meget aggressiv turist, som truede min mand og jeg med vold.
Jeg har set flere personer slås i weekenderne.
Jeg har set en enkelt mand i gaden, der truede og råbte - en fredag eftermiddag (politiet kom ret hurtigt)
Der har været ekstra meget fest i lejligheder og på gaderne på grund corona - og flere fulde mennesker i gaderne.
Jeg har fået et barn
Jeg har fået børn

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Jeg har cyklet hjem sent gennem Gothersgade og også ved Strøget, hvor der har været en vild stemning med
utilregnelige fulde folk, der er ligeglade med cyklister og trafik. Det føles meget utrygt.
Jeg går ikke igennem Gothersgade, Strøget og Vestergade om natten.
Jeg fik stjålet min telefon, da jeg gik med min baby på Nørregade
Jeg synes, at der er mange ubegagelige typer omkring Vestergade/Studiestræde/Strøget og "muskelbiler", der kører
alt for hurtigt, så jeg ikke gar lyst til at færdes der om aftenen fredag/lørdag
Der er opkast/skrald/tis overalt på gaderne omkring vores hus (vi bor på Skt. Peders Stræde) lørdag og søndag
morgen, hvilket ikke gør det særlig rart at gå tur med børnene i weekenden
Jeg er blevet væltet omkuld i Vestergade - muligvis forsøgspersoner taskerøveri - og føler mig utryg, når horderne
af fulde folk bevæger sig op over Strøget. I Badstuestræde solgte en bil hash. Forsøgte at stoppe nattestøj i
beværtning på Vimmelskaftet 41, men brugerne råbte af mig. Fulde unge - og østeuropæere - har forsøgt at komme
med ind gennem porten.
Jeg er blevet dårligere gående
Jeg er blevet befamlet af fulde folk på Gothersgade.
Jeg er bekymret for at mine børn får tilbudt hash i området omkring Israels plads. Og for at færdes om aftenen i hc
ørstedsparken. Endelig er jeg rigtig ærgelig over omfanget af hjemløse stiger år for år på og omkring Nørreport
station.
Jeg bor i Dronningens Tværgade , hvor jeg i de senere år har måtte lave omveje til mit hjem om aftenen efter
arrangementer torsdag og især fredage p.g.a.
de utålelige begivenheder i Gothersgade.
Jeg blev, på hjørnet af Gothersgade/Borgere ved 7-11 spurgt om jeg var civil betjent af en gruppe 2. generation underforstået, at hvis jeg var, så var jeg ikke velkommen. Det var ikke første gang at det skete.
Der foregår tydeligt et eller andet bande relateret som jeg ser det - det var også der, at en ung mand blev stukket
ned og døde.
Intet for mig personligt, men efter at have læst Politikens reportageserie med voldtægtsofres historier, er jeg blevet
mere bevidst om at det er noget der kan ske uden at man selv kan forhindre det.
Intensiteten af fest og druk kulturen der er centreret omkring Gorhersgade, gør at man undgår gå igennem området
sent om aftenen/nat
Indvandrer drenge grupper ved Nørreport St. som truer og provokerer fra tidlig aften er virkelig et problem og gør
mig meget bange!
Indvandrer der løber efter ennmår man cykler omk. Søerne, Nørrebro derfor undgår jeg de steder efter kl.20.
Ved min egen port / indgang er der tit fremmede flaskesamlere der står på spring hvis man låser porten op om
aftenen.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Indre by er blevet mere desperat, larmende, utryg
Indbrud i min lejlighed
Indbrud
Ikke nødvendigvis i kbh - men unge det forsvinder i nattelivet
I de sidste år er antallet af unge påvirket af alkohol steget konstant. Der bliver flere og flere i gadebilledet, om ikke
nær min bolig, men i gader jeg går igennem for at komme hjem (fx Gothersgade og Borgergade)
Hærværk, støj
Hvis Gothersgade hører med til Frederiksstaden bekymrer larm og vold fra fulde unge mig der.
Hotel Sanders overfor vores hus har en udendørs café og en restaurant, og det er meget larmende gæster og
stamkunder med luksusbiler, som parkerer ulovligt i handikap- og- aflæsnings- zonerne.
Gæsterne larmer og brøler sent om natten og gæsterne kører tit mod ensretningen. Men det er deres
fuldemandsbrøl, der gør utryg.
Og så parkerer narkosælgere i vores gade.
Her er markant flere muskelbiler, narkosalg, berusede og hærgende unge, hærværk og ubehagelige typer på gaden,
som chikanerer, end normalt. Muskelbiler, cykeltaxaer og alm. taxaer, der drøner igennem gaderne med eklatant høj
musik. Ufatteligt, at hverken kommune eller politi gør noget. Alle vasker hænder eller sender aben videre. Mit
kvarter er efterhånden ikke til at kende.
Hensynsløs bilkørsel
Hash handel i Øster Anlæg samt Østerport station.
Enkelte feste om natten i Øster Anlæg.
Har veninder der er blevet overfaldet i indre by.
Har set mange unge dealers af stoffer omkring Kgs Nytorv og Cykelbroen.
Hurtig kørsel af folk i især store muskel biler, som kører hensynløs.
Nattelivet som nu kan holde åbent til tidlig morgen, skaber meget støj og ballade.
Mangel på skraldespande og oprydning, som betyder at meget skrald bliver synligt.
Romaerne som stjæler og roder i skrald, og antallet er voksende.
Har fået børn i teenagealderen, som færdes i byen om aftenen og natten
Har fået børn
Har fx. oplevet unge mænd der færdes på Garnisions kirkegård, der kommer med tilråb til en.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Har bl.a. haft indbrud i min postkasse
Grupper af unge indvandrere der kommer med ubehagelige tilråb og tilnærmelser.
Grupper af unge hashrygende ved Steen House.
Grimme nybyggerier gør borgerne syge og dårlige.
Gothersgades natteliv
Gothersgadeproblemer
Gothersgade og hotellet Wake op i Adelgade. har store grupperinger af fulde mennesker
Gothersgade og Nørreport i timerne omkring midnat er meget utrygge.
Gothersgade fuldskab og vold i weekenderne
Gothersgade ballade
Genåbning. Folk i byen tilbage som 2019 før corona og endnu vildere end dengang
Gentagne væbnede røverier i området omkring Hovedvagtsgade/Grønnegade/Ny Adelgade/Kongens Nytorv.
Gentagne og meget alvorlige voldssager (inkl. drab) i området omkring Gothersgade.
Åbenlyst narkosalg HVER DAG i området omkring Gothersgade.
Generelt, jf. svar.......
Gadevold, fulde mennesker der vælter ud fra cafeer, svineri, portpisseri
Gadebillede er skiftet, mange mennesker sover på bænke, folk fra Rumænien er over det hele med deres
børnevågne og spørger efter penge og smøger mm
Før og efter corona nedlukningen , er området jo et eftertragtet gå ud sted ..men feks mest Vestergade og til dels
Studie stræde ..er jo en nogen gange en krigszone af druk og vold og sorte biler der dealer ..politiet ser igennem
fingre med handlen, der er også meget almindeligt gå ud ungdoms liv ..men også bare en invasion af rå nat druk på
de billige rå shotsbarer der får lov til at have nat bevillinger i vores beboelses kvarter, bare rå druk .
Det var Klaus Bondam og Rit Bjerregård i samspil , der da de regerede i KBH ..fik indført begrebet party zone ..som
har ødelagt så meget, for så mange af os beboere her i indre by ..de selv bor jo stadig fredeligt andre steder i byen.
Færdsel i Farvergade, Strøget, Gothersgade undgår jeg helt pga fuldskab og ubehagelig opførsel tilråb og voldelig
adfærd

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Færdes tidligere altid ved Nørreport. Efter ombygning er det totalt ødelagt oh her er altid store grupperinger og
meget utrygt at være
Fået børn
Oplevet hærværk
Set øgning af romaerne og folk der sover på gaden/går ind i vores gårde og roder i vores ting
Fulde/påvirkede personer
Fulde unge, og FCK fans omkring Østre Anlæg og Østerport der laver uro og hærværk.
Graffitti er også et voksende problem. Hærværk.
Fulde mennesker, meget generet af Wolt udbringning , de larmer, kører stærkt spiller hjt musik og parkerer ulovligt.
Der er mange biler i tomgang hvor folk fedter med højt musik. De vil ikke imødekomme en venlig anmodning om at
skrue ned elle stoppe motoren.
Grupper hænger ud i gaderne pg støjer så det generer.
Fulde mennesker som ikke er tilregnelige.
Fulde folk omkring Nørreport station, larm om natten i gaderne pga fulde folk, larm fra naboer/ i min gård om
sommeren er de største gener
Fulde folk og Slagsmål i kvarteret omkring Gothersgade og sammenstimlen ved Metrostation Marmorkirken om
natten.
Fuld, råbende og truende par i elevatoren ved Metroen på Fr.borggade / Torvehallerne. Der er ingen overfaldsalarm i
elevatoren, og det er meget ubehageligt at være så nær på truende personer uden flugtmulighed.
Forsøgt tasketyveri ved Østerport Station.
Forsøg på drug i drinks i nattelivet
Forskellen da barer var lukkede Gothergade. Der var pludselig trygt og pænt aften,nat, og tidlig morgen.
Forfulgt af psykisk syg og meget truende mand en tidlig morgen, da jeg var ude at løbe i Ørstedsparken. Anmeldte
episoden, men manden blev ikke fundet.
For mange hænger ud og råber, larmer og sviner med flasker og skrald
Folk og turister er retur efter coronaen. Det kan mærkes, ses og høres på mange måder.
Fodboldtransmission på Ofelia Plads.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Flere unge, de har mere agressiv adfærd. Flere romaer og folk der tigger. Flere der er ekstremt påvirkede af alkohol
og muligvis stoffer
Flere unge utilregnelige pga stoffer
Flere udskænkningssteder, fulde folk, mig mig ungdomskultur men hensynsløs opførsel, folk smider affald i gaderne,
råber og viser ikke hensyn når de står i grupper på fortov, cyklister er topegoistet og overtræder ALLE
færdselsregler og råber til en hvis man er i vejen. Mange behandler parkerne uden hensyn fx klatrer i træer, tisser
alle vegne, har hunde der både tisser og skider, cykler stilles overalt så man mange stedet tvinges til at gå på vejen
osv osv
Flere meget fulde unge mennesker og flere lommetyve
Flere grupperinger hænger ud ved Nørreport/Frederiksborggade.
Flere barer og generelt flere mennesker der er støjende og med lidt for alkohøjt humør. Grisevarmere burde
forbydes også miljømæssigt.
Festgaderne - Gothersgade, Vestergade samt andre dele af indre by - kan være meget ubehagelige at færdes i visse
aftner og nætter.
Fester på Søpavillonen
Romaer på Nyropsgade
Brian-kørsel i p-huset Nyropsgade
Festen i gaden
Er blevet truet med vold og kniv
Episoder med en udadreagerende narkotikapåvirket/psykisk syg person i supermarked og på gaden.
Episoder jeg enten har læst eller hørt om. F.eks. drugrapes. Meget fulde og påvirkede unge mennesker.
En åndsvag nabo røg i elevatoren. Da jeg påpegede det ulækre i det, kontrede han det med at det var mig og min
kæreste der lugtede fordi vi var “ulækre bøssekale”.
En partybåd Sunbeam ligger til salg i Havnegade. Den blev for nogle år siden lejet ud til en te og vandpibe
restaurant. Men tiltrak også voldsomme store sorte biler, der parkerede på græsarealer ved havnekajen. Kommunen
opsatte nogle kampesten i kanten af græsarealer så ophørte den ulovlige praksis. Da lejemålet blev opsagt blev
bådens presenninger sat i brand. Efter renovationen har båden ligget til salg. Håber ikke at Hashsalget på Christiania
bliver flyttet ud i byen.
En nabo er blevet overfaldet i egen bolig og frastjålet værdier.
En nabo har haft indbrud i dagtimerne og fået stjålet værdier.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
En mand stoppede op på sin cykel foran vores hus. Da min mand hentede noget vand var manden væk. Han havde
taget min mands pung, som lå inde i entreen. Vi anmeldte tyveriet.
En gruppe unge på israels plads antaster, følger efter, spytter og råber om at man skal give dem ens taske mv.
En generel ændret adfærd i trafikken og personlig færdsel
En dreng på cykel døde i en ulykke med lastbil.
En del uro i aftenlivet ved godtersgade hvis og når man kommer hjem med metroen,derudover ligner byen noget
der er løgn dagen efter
Jeg tror der er for mange natbevillinger
En bilist ramte os da vi kom kærende på cykler på Nansensgade, på vej hjem fra byen. Han hoppede ud af bilen og
overfaldt os verbalt med trusler om vold. Beboere kom os til undsætning. Efter et lang skænderi og naboer som
bakkede os op gik vi hver til sit. Sidenhen har han opsøgt mig og min kæreste på vores hjemmeadresse med
yderligere trusler om vold. Under min graviditet har jeg undgået at gå ad de gader, jeg ved han bor tæt ved.
En bekendt er blevet slåer ned på Strøget af en gruppe berusede unge
Efter corona var der mange fester og unge, der blev lidt for glade. Ofte store biler, der sælger narko omkring
Nørregade / Vestergade. En gang imellem svenske biler.
Dækpunkteringer og hærværk på biler flere år tilbage.
muligvis drengestreger.
opleves ikke mere, så det var en periode.
Druk, fulde folk og meget råben om aftenen og særligt natten
Drab og vold sker alt for tit i området
Folk der er høje, skæve eller fulde og uden for rækkevidde
Slåskampe
Åben lys salg af stoffer og salgsposer overalt på gaderne
Det var en bil på gaden, som ved højlys dag en sommer-søndag eftermiddag blev total smadret af en gruppe unge.
Det er ubehageligt at passere Nørre Port station i aften/nattetimerne. Der er et mylder af berusede/ hjemløse/
småbander og stemningen er meget ubehagelig
Det er meget utrygt at gå på fortovene, fordi mange cykler på fortovene, og der er ikke nogen der skrider ind for at
forhindre det, så der er en udbredt opfattelse af, at det er lovligt.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Det er ikke kun i det forgange år, men de sidste 10-15 år. Der er vanvittig mange pantsamlere og hjemløse i
gadebilledet Nørreport/Fiolstræde. Det er især pantsamlere som gør mig utryg, hvor jeg også personligt har oplevet
ret skræmmende ting. Men den gruppe har I jo slet ikke med i jeres spørgeskema?? I har rockere med?!?!? Men det
er pantsamlerne der er nærgående, både i gadebilledet, i parkerne og i Nettos pantmaskine. Det er kuk.
Det er blevet utrygt at færdes i Indre By om aftenen. Byen tiltrækker mange typer af især unge, der ikke ser Indre
By som et boligområde, men som en festplads. Ingen myndigheder sørger tilsyneladende for at sikre restriktioner,
så det kommercielle byliv får lov til at sætte dagsordenen -og det går kun ud på at tjene penge på det aktive
natteliv.
Det er blevet så slemt og utrygt at jeg har valgt at skifte job så jeg ikke længere har skiftende arbejdstider. Det var
så ubehageligt at komme hjem fra aftenvagt at jeg ikke psykisk kunne klare det længere
Der sover mange udenlandske hjemløse i parkerne - derfor tør jeg ikke løbe / gå alene på morgentur i
sommerhalvåret, selvom jeg elsker at gøre det meget tidlig morgen - eller i tusmørket.
Der bliver stjålet en del cykler, christiania cykler mm, som kræver organiseret tyveri
Der har været mere hjemmearbejde og markant flere fester / ophold af unge og turister langs havnekanten således
at de lokale bliver forhindret i at bruge arealet også i dagtimerne
Der har bl.a. været overfald i nattelivet, som har givet anledning til bekymring også for vires unge mennesker der
færdes ude om aften/natten.
Der er øget uro og vold påtog omkring Strøget og gaderne i Indre By
Der er tre airbnb lejligheder der bliver lejet ud hver dag hele året hvad er ulovligt meget utrygt i opgangen med
mange mennesker fest og druk ballade og politi
Der er rigtig mange, der cykler på gå-områder. Det gør mig fuldstændig utryg ved at gå i gå gader og på torve.
Selv voksne, der ser nogenlude fornuftig ud/kan læse indenad, cykler som en selvfølge i fx Rosengården, Fiolstræde
osv gågader.
Det er faktisk den eneste ting.
Alt med overfald, narko, bøller kan jeg godt håndtere.
Der er mere fest i gaden end nogen sinde før. Mange flere fulde mennesker og kedelige grupperinger af unge der
fester voldsomt. Sviner, hærger, kaster op, tisser, smider skrald, og støjer.
Der er mange meget berusede unge mennesker, stemningen kan være meget voldsom, højrøstet. Om natten er der
ofte grupper der går og vælter cykler, blomsterkasser olign på deres vej gennem Kronprinsessegade, mens de
skændes eller fuldemands råber.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Der er mange flere meget berusede, overvejende unge mennsker, i det offentlige rum.
Der er mange billister, specielt håndværkere og fragtfolk som fuldstændig uhæmmet parkerer på cykelstier og
fortove, og som er meget ubehøvlede og aggressive hvis de bliver gjort opmærksom på det uhensigtmæssige i den
adfærd.
I det hele taget er der flere og flere egoistiske mennesker der åbenlyst er ligeglade med god og hensynsfuld adfærd
og som er mere aggressive.
Der er kommet mere liv på gaden
Der er kommet flere romaer til, som overnatter på pladser og i deres biler på kampmannsgade mod Frederiksberg.
De drikker sig meget fulde. Råber af hinanden og besørger alle steder i området langs buske, bænke, træer og
mellem biler.
Der er hærværk på biler.
Der er en meget rå stemning i Indre by om aftenen. Selv på vej fra teatret etc. Altså ved midnat eller før, er der
ballade, råben og fulde mennesker
Der er blevet endnu mere stille på gaderne, dvs at man kan være alene på Sølvgade og Kronprinsessegade efter
2200. Der er måske dårligt og kedeligt belyst? Supermarkederne er lukket, klart nok. Men der er meget lidt aktivitet
lige der.
Kgs have ligger mørkt hen. Måske åbne op der og bemande med vagter. Men der er nok utopisk og vil måske
tiltrække nogen, der vil overnatter. Der er flere tiltag hindre der i haven nu. Men måske lys i haven og eller vagter
med hunde, kunne gøre parken mere indbydende?! Der er sort og mørkt der om aftenen. Det er en klassiker.
Der bor Romaer i parken det giver utrykhed
Coronavirus har hævet omfanget af festlige folk i gaderne og så har udviklingen af Ofelia Plads og Inderhavnsbroen
skabt et mindre kaos af cyklister på fortove og modsat ensretningen i Bredgade og St. Kgs.gade. Jeg undgår helst
Gothersgade i nattetimerne.
Chikane fra -antageligt psykisk syg - overbo. Altså internt problem. Hun er ved mellemkomst fraflyttet.
Chikane
Voldsom druk
Forøget biltrafik
Parkerede biler over alt
For mange turister
For meget byggeri
Bliver dagligt truet af cyklister der cykler en ned i gangarealer. Har forsøgt at melde til politi og kommune men de
ønsker ikke at gøre noget ved det. Det bliver stadig mere og mere utrygt at bevæge sig rundt til fods. Cyklisterne
bliver konstant mere aggressive og truer. Har set cyklister slå fodgængere.
Blevet antastet af en ‘dansetyv’, der ville stjæle mit ur.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
Blev overfaldet og banket af en høj stærk ung mand - tydeligvist narko-påvirket.
Blev overfaldet i en eftermiddag
Der var vidner og det blev anmeldt til politiet.
Blev overfaldet af cyklist, der kørte på fortovet.
Ruden i min bil knust
Blev antastet på Gothers Gade af person der var Fuld/på stoffer som tydeligvis søgte et slagsmål.
Biler og cykler på fortovene
Banderelateret salg af narko, vold og anden kriminalitet. Vanvidsbilister - det har jeg et godt koncept på at delvis
løse i indre by.
Kontakt mig gerne.
Avisoverskrifter og oplevelsen af virkelig mange fulde folk i byen. Aggressiv stemning især fredag aften/nat. Min 13årige søn har oplevet at en fremmed mand stoppede sin varevogn og fulgte efter ham på gaden ved ca 21.30 tiden.
Det er også sket for hans kammerat. Den slags er bekymrende.
At vores by tiltrækkes af rigtig mange flere mennesker, med meget forskellig adfærd. De er udenfor deres egen
komfort zone, og har en ligegyldig adfærd overfor hinanden.Mange mener de er verdens navle. Og har ladet
høfligheden/opmærksomheden blive hjemme. København er blevet legeplads, hvor al adfærd er tilladt.
Der er i bund & grund ikke plads til alle de mennesker, der ønsker at færdes i vores ellers skønne by.
At politiet ikke rykker ud når man ringer - har jeg hørt
At Gothersgade kvarteret er blevet en vild partyzone, vil afholde mig fra at gå ud i det område om aftenen. Der er
mange flere natlicenser og dermed fulde folk på gaden end der var tidligere
Artikler om voldelige episoder i indre by påvirker mig.
Altså der er jo mere ungdommelig aktivitet i Gothersgade kvarteret. Men jeg kan fint køre i gennem og er ikke
direkte generet af det.
Alt for udendørsservering og åbent for lang tid. Antal af barer er fordoblet og larmen er hensynsløs
Alt for ofte oplever jeg bilister der køre sindssygt i de små gader i Pisserenden.
Agressiv adfærd i trafikken.
1. to røveriforsøg på Østerport station foran en flok mennesker, jeg ikke kendte.
2. 4 gange fulgte to cyklister efter mig - en bagved og en foran - men jeg reagerede og de gik.

Hvad er der sket det forgangne år, som har påvirket dig til at tænke mere over det? (Ønsker du ikke at
svare så sæt et X)
1. Ubehagelig antastning af sovende/vagabonderende ved søerne
2. unge muslimske drenge antaster og er ubehagelige overfor min datter og hendes veninder
3. unge muslimske drenge sælger hash og andet
1. De mange ulovligt parkerede biler, bla. med baggrund i at der gennem de sidste 3 - 5 år har manglet optegninger
af båse i P- områder, bla. i Dronningegården
2. Cyklister der ustandselig køre på vore fortove - gælder hele byen.
3. Kommunens langsommelighed når de bliver orienteret manglende gadelys - der tager ofte flere dage efter de er
blevet orienteret om problemet.
4. Det er et kæmpe problem at der er for få og små afbaldsholdere i stort set hele byen.
0
- Døren til indre gård er ofte åben om natten
- Der var tydelige tegn på indbrudsforsøg på ingangsdøren
- Syklen er blevet stjålet, mens den var parkeret i indre gård
- Der er meget støj på gaden i weekend nattetimerne, nole gange kan man høre diskussioner, skrig og råb på gaden
* Jeg blev næsten ramt af en bil i Læderstræde. Om natten sker det tit, at bilister, som spiller musik for højt, kører
for hurtigt gennem Læderstræde imod Højbro Plads. De brøler også deres motorer til at skræmme fodgængerne.
* Jeg blev ramt af en cykel, da jeg gik gennem Strøget. Og i flere tilfælder blev jeg næsten ramt af cykle på gåstier,
gallerier (Klostergården og Jorks Passage) og Strøget.
(minus corona) horder af unge fra provins mv der bruger indre by til at afreagere, sviner, støjer

Bor du alene? (Her menes uden partner, børn eller anden familie)

Hvem bor du sammen med?

