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Fixerum til Vesterbro
Åbent brev om samarbejde omkring placering og etablering af Fixerum på Vesterbro

Vi er en gruppe af borgere på Vesterbro der over tre overborgmestre har kæmpet for at få et fixerum til 
Vesterbro. Vi har skrevet breve, afholdt møder, udstillinger, støttekoncerter, udgivet cd og haft langt 
over 100 politikere på rundtur på Vesterbro ..... 
I alle årene har flere jurister sagt, at det ikke er ulovligt at lave fixerum. FN sidestiller fixerum med at 
udlevere rene kanyler til stofbrugerne, som staten og Københavns Kommune gør nu. 

Vi har derfor besluttet at lave et fixerum for at få sagen afprøvet. En erhversmand har henvendt sig om 
kælderlokaler i Reventlowsgade, han gerne vil stille til rådighed. Han er så småt i gang med at gøre 
lokalerne klar. 
Det har skabt en del usikkerhed og frygt blandt beboerne i karreen. Vi ansøger derfor om at 
Københavns Kommune kan stille lokaler gratis til rådighed, så vi kan få igangsat Danmarks første 
lovlige fixerum, og dermed begynde at redde liv for stofbrugere og fjerne kanyler og stofbrug fra 
gaderne. 
En placering kunne være det nedlagte autoværksted i Ingerslevsgade, der er en del af Københavns 
Kommunes ejendom med over 5.000 ledige m2 i Kødby-området. 

Samtidig vil netværket invitere Københavns Kommune ind i det sociale samarbejde, så vi i fællesskab 
kan løfte den store opgave. Vi ser frem til et møde, hvor vi kan drøfte opgaverne og placering.

Vi arbejder hen mod etablering af fixerum, med åbning omkring 1. marts. Det er 100% frivillige kræfter 
der står bag, med en række engagerede borgere og fagpersoner. Blandt andet en læge og 
sygeplejerske der står for uddannelse af de frivillige, mens borgernetværket Foreningen for 
Narkoløsninger står for de frivillige. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

På det sociale samarbejdes vegne, 

Michael Lodberg Olsen, beboer på Vesterbro
Mail: mlo@minority.dk | mobil 2585 2485    

Juridiske kilder: United Nations International Narcotics Control Board, professor i jura Vagn Greve og Gadejuristen
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