
  ÆLDRE NYHEDER FRA 6. FEB 2017 TIL 15. APRIL 2021 

 

Nu åbner restauranterne igen 
15.04.2021 

•  

•  

•  
•  

•  

Onsdag 21. april fyldes Kødbyen igen af glade gæster 

Med de seneste lempelser i restriktionerne for restaurationer og cafeer, er det fra onsdag d 
21. april igen muligt at nyde et glas vin og noget dejligt mad i Kødbyen. 

Ved seneste politiske forhandling er det besluttet, at der åbnes for både indendørs og 
udendørs servering. 

Vi opfordrer alle gæster i Kødbyen til at respektere anbefalingerne for ophold i grupper og på 
restauranter. Tag hensyn til de andre gæster og til de ansatte på restauranterne: Hold 
afstand, brug håndsprit og følg de anvisninger personalet giver. 

Vi håber på at dette er starten på en fantastisk sommer. 
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Vesterbro Ny Skole 
07.01.2021 

•  

•  

•  
•  

•  

Skolebyggeriet er gået i gang og det får betydning i Staldgade 

Staldgade Syd, som løber mellem Maskincentralen og INCO's varemodtagelse, parallelt med 
Ingerslevsgade bliver nu påvirket af Skolebyggeriet. 

For at skabe nødvendig plads til byggepladsen er entreprenøren gået i gang med at fjerne en 
del af parkeringspladserne inkl ovedækning i midten af gaden. Pladsen skal bruges til 
udkørende trafik, da byggepladsen vil optage en del af det nuværende vejforløb. 

Det er også grunden til, at der nu er etableret parkeringsforbuds zone i gaden. Der er 
efterfølgende ikke plads til ulovligt henstillede biler, som vil kunne spærre for trafikken til og 
fra gaden. 
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Opholdsforbuddet er fjernet 
26.10.2020 

•  

•  

•  
•  

•  

Der er ikke længere opholdsforbud i Den Hvide Kødby 

Opholdsforbuddet i Den Hvide Kødby er blevet ændret til at Den Hvide Kødby er en 
advarselszone.  

Politiet skriver: 

"Advarselszoner er områder, som man frit kan færdes i, men hvor politiet er ekstra til stede.  
Smittetallet er stadig højt, og derfor vil vi fortsat være markant til stede, ligesom vi vil holde 
ekstra øje med advarselszonerne. Ser vi igen en udvikling, som udgør en smittefare, er vi 
parate til at indføre midlertidige opholdsforbud igen,« siger politidirektøren."  
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Grave- og borearbejde if. byggeriet af 

Vesterbro Ny Skole 
20.10.2020 

•  

•  

•  
•  

•  

Der foretages prøveboringer fra 19. okt og 3 uger frem 

Københavns Ejendomme har pr. brev sendt til lejere i Kødbyen, på vegne af Byggeri 
København, orienteret om larmende arbejder ifm prøveboringer på seks udpegede steder 
omkring den kommende byggeplads. 

I brevet står der bla: 

"Hver boring kræver opskæring af asfalt som vil støje. De særligt støjende arbejder ifm. 
opskæringen forventes at vare ca. 1-2 timer pr borefelt. Selve boringen forventes at give 
mindre svag støj" 
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Opholdsforbuddet i Kødbyen er 

forlænget ... igen 
01.10.2020 

•  

•  

•  
•  

•  

Det aktuelle opholdsforbud i Kødbyen er forlænget til d. 21. oktober 2020 

Politiet skriver på coronasmitte.dk:  

"Opholdsforbud forlænges i Kødbyen (...) 

På grund af de fortsat høje smittetal forlænger Københavns Politi det 

periodiske opholdsforbud i Kødbyen frem til onsdag den 21. oktober 

2020. Opholdsforbuddet omfatter Flæsketorvet samt Kød-, Slagter- 

og Høkerboderne og gælder fra kl. 22 til kl. 02. 

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i områderne. 

Almindelig færden som gå- og løbeture, hundeluftning etc. i 

områderne er dog fortsat tilladt. Overtrædelse af det midlertidige 

opholdsforbud kan udløse en bøde på 2.500 kr." 
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En veteran i Kødbyen er flyttet 
02.07.2020 

•  

•  

•  
•  

•  

DAT-Schaub har flyttet hovedkontoret væk fra Flæsketorvet 

Siden Kødbyens 'fødsel' i 1934 har DAT-Schaub været en del af Kødbyen. De har huseret på 
forskellige adresser, men d. 30. juni 2020 var det slut. 

DAT-Schaub flyttede ind til Axelborg og efterlod Kødbyen. Og de efterlod bla. også de 6 
markante flagstænger, hvor der i umindelige tider har vejret flag med DAt-Schaubs logo. 

Nu vejrer Kødbyens flag på toppen af Kødbyen. Seks flag som blev fundet i et depot. 
Sandsynligvis en efterladenskab efter et tidligere jubilæum eller lignende. Derfor er det også 
Kødbyforeningens logo, der pryder flagene, der bærer teksten: "Kødbyen, siden 1934" 
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Kødbyens restauranter åbner igen 
19.05.2020 

•  

•  
Ukendt 

•  

•  

Så blev det endelige tid til at komme ud og spise igen 

Berlingske Tidende var på pletten og formidler indtrykkene fra første åbningsdag i Kødbyens 
restauranter på åbningsdagen efter den lange Corona-pause 
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Ændret drift i Kødbyen på grund af 

Corona-virus 
12.03.2020 

•  

•  

•  
Regeringen har onsdag igangsat flere vidtrækkende tiltag for at bremse og 
begrænse udbredelsen af Corona-virus i vores samfund. 

Københavns Kommune følger myndighedernes anbefalinger nøje. Derfor er vi gået i gang med 
at forberede lukning af al unødvendig aktivitet. 

Vi opfordrer alle københavnere til at bakke op om de nødvendige initiativer, som 
myndighederne nu indfører for at beskytte de sårbare og syge i vores samfund. Vi skal stå 
sammen og hjælpe hinanden, hvor det er muligt. Husk at holde fysisk afstand. 

Status for Kødbyen 

I Kødbyen har vi gennemført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Maskincentralen er 
fortsat i drift, mens de øvrige medarbejdere arbejder hjemmefra. Vi er altså stadig tilgængelige 
på e-mail og mobil. 

Som lejer vil I opleve, at tingene kan tage længere tid i den kommende periode, og at møder og 
ikke akutte henvendelser kan blive udskudt. 

Se vores kontaktinfo her: https://kodbyen.kk.dk/artikel/koedbyen. 

Mere information 

Dette her er en helt ekstraordinær situation, og vi opfordrer derfor til tålmodighed. Der er 
mange relevante spørgsmål, og vi kan ikke svare på dem alle på nuværende tidspunkt. Vi 
opfordrer til, at man følger med i udviklingen i pressen. Københavns Kommune udsender 
løbende information om situationen på www.kk.dk/corona. 
Læs mere på www.coronasmitte.dk. 

https://kodbyen.kk.dk/artikel/koedbyen
https://kodbyen.kk.dk/www.kk.dk/corona
https://kodbyen.kk.dk/www.coronasmitte.dk
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Michelin guiden har ikke glemt Kødbyen 
18.02.2020 

•  

•  

•  
•  

•  

Kødbyens Fiskebar beholder deres Bib Gourmand 

Ved uddelingen af Michelin Stjerner - Nordic 2020 - i Trondhjem 17. feb. 2020, fastholdt 
juryen deres bedømmelse af Kødbyens Fiskebar. 

De beholdt deres fine prædikat "Bib Gourmand". 

Michelin definerer selv udnævnelsen som: "excellent restaurants where the food is very good 
and at a very reasonable price" 
 
Tillykke til Fiskebaren 
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Sommerens motionsløb 
11.02.2020 

•  

•  

•  
•  

Sparta orienterer om sommerens motionsløb, der kan have betydning for 
Kødbyen 

Der er stadig god tid, men Sparta har valgt at informere om sommerens orienteringsløb nu, 
for at alle kan føle sig godt ’klædt på’. 

I Kødbyen vil vi mærke effekten af lukkede veje under CPH Marathon og CPH Halvmaraton 
(CPH Half) hvorimod det skønnes, at effekten af Royal Run vil være minimal i Kødbyen, da 
det løb afvikles i Indre By og på Frederiksberg. 

Sparta skriver: 

Sparta står igen i år for afviklingen af motionsarrangementerne Copenhagen Marathon, 
Royal Run Kbh/Frb og CPH Half. 

Arrangementerne vil påvirke trafik- og parkeringsforholdene i København og Frederiksberg 
og kan derfor have betydning for drift, logistik og adgangsforhold til din butik, virksomhed 
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eller organisation. For at imødekomme eventuelle udfordringer og problemer, vil vi allerede 
nu oplyse jer om hvilke datoer og tidsrum, løbene afvikles i:  

  

Copenhagen Marathon – afholdes søndag den 17. maj kl. 7.00 – 16.00. Copenhagen 
Marathon har start og mål på Islands Brygge, og ruten (42,195 km) løber igennem Indre By, 
Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro. Start-/målområdet afspærres dagen 
før. Læs mere og se ruten på cphmarathon.dk/trafik 
Royal Run – afholdes mandag den 1. juni (2. pinsedag) kl. 10.00 – 23.00. Royal Run har start 
og mål omkring Amalienborg/Nyhavn, og ruterne løber i Indre By og på Frederiksberg. Start-
/målområdet afspærres dagen før. Præcis trafikinformation og ruter offentliggøres senere 
på royalrun.dk 
CPH Half – afholdes søndag den 13. september kl. 9.00 – 15.00. CPH Half har start og mål på 
Øster Allé (Østerbro), og ruten (21,1 km) løber igennem Indre By, Nørrebro, Østerbro, 
Frederiksberg og Vesterbro. Start-/målområdet afspærres dagen før. Læs mere og se ruten 
på cphhalf.dk/trafik 
  

Trafik og parkering i de enkelte bydele og gader vil være påvirket i forskellig grad og ikke 
nødvendigvis i hele den angivne tidsperiode. Omvendt vil start- og målområderne blive 
afspærret tidligere end ovenfor angivet. 

  

http://cphmarathon.dk/trafik
http://royalrun.dk/
http://cphhalf.dk/trafik
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RoofTop - ny kunst i Kødbyen 
17.12.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Taget over det tidligere Baisikeli huser en kunstinstallation, som ændres 
hver måned 

Som navnet antyder foregår det på taget. Og det er ord, der er essensen af kunstprojektet 
RoofTop. 

Hver måned inviteres en ny kunstner til at kreere projektets indhold. 

Kunstprojektet fortsætter med nye udstilling hver måned indtil sept 2020. 

Bag projektet står kurator og billedkunstner Michael Mørk. 
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Borgermøde om Skybrudstunnel under 

Kødbyen 
11.11.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Der er borgermøde og høringsrunde om den kommende Skybrudstunnel 

Planerne vedr. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er gået ind i næste fase. 

VVM-rapporten (miljøkonsekvens rapporten) er nu udarbejdet. Den beskriver projektets 
miljøpåvirkninger. 

Teknik og Miljøforvaltningen inviterer derfor til informationsmøde for offentligheden om 
projektet. På mødet vil der være deltagelse fra Københavns Kommune, Frederiksberg 
Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Mødet afholdes onsdag 13. nov. 2019 kl. 18.30-20.30 på Gasværksvejens Skole, Gasværksvej 
22, Kbh. V. 

Sideløbende med borgermødet er der også en høringsrunde. Høringsperioden afsluttes 2. 
december 2019. 
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37 steder i Kødbyen 
25.10.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Politiken har været på besøg i Kødbyen 

Læs om 37 steder i Kødbyen - udpeget af Politikens Felix Thorsen Katznelson - der har 
fundet vej til IByen sektionen fredag d. 25. oktober 2019 
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Invitation til boglancering 
15.10.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Ny bog om Kødbyen er på gaden d. 25. oktober 2019 

Alle er velkomne, når forfatter Ida Gundersen og forlaget BOOK LAB præsenterer den nyeste 
bog om Kødbyen. 

Det foregår hos Motorious på Flæsketorvet 34 d. 25. oktober 2019 kl. 19-22 
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Den Blå Bus er blevet hvid 
18.09.2019 

•  
Københavns Politi 

•  
Københavns Politi 

•  
Københavns Politi 

•  

•  

Besøg Lokalpolitiets "Blå" bus på Flæsketorvet 

Lørdag d 21. sept. kl. 10 - 11, er der mulighed for at se Lokalpoliets nye "Blå" bus, som nu er 
blevet hvid. 

Der vil være mulighed for at se bussen og få en snak med de lokale betjente, der betjener 
Vesterbro. 

Bussen har fortsat det samme tlf-nr som du skal anvende, hvis du har brug for Lokalpolitiets 
tryghedsskabende indsats:  TLF. 9350 0816 
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Techfestival over det hele 
02.09.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

TechFest 2019 blev gennemført med centrum midt i Kødbyen 

Flæsketorvet lagde asfalt til tech-verdens svar på Folkemødet. Hovedscenen og centrale 
koordinerende aktiviteter holdt til i Den Hvide Kødby og koordinerede at København var 
fyldt med talks, foredrag og workshops om den digitale verden.  

Ikke bare på utallige venues i Kødbyen og København, men også på festivalens vartegn: Den 
Store runde scene midt på Flæsketorvet. 
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Operafestivalen åbnet med et brag af 

koncert 
05.08.2019 

•  
Politiken 

•  
Politiken 

•  
Politiken 

•  

•  

Det var Flæsketorvet der lagde hus til åbningskoncerten under dette års 
Operafestival 

Flæsketorvet var fyldt til bristepunktet da Det Slovakiske Nationalteaters Orkester åbnede 
Copenhagen Operafestival 2019. 

Og Politikens anmelder var begejstret, da han tre dage efter gav arrangementet 4 hjerter og 
en rosende omtale. Læs artiklen neden for. 
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Grafitti i Kødbyen bekæmpes 
19.07.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Firmaet AllRemove er i fuld gang med at fjerne grafitti i Kødbyen 

Efter en uheldig lang periode uden grafittiafrensning i Kødbyen er firmaet AllRemove i gang 
med en nulstilling. 

Og det pynter! 

I midten af uge 30 er de igennem hele Kødbyen og så er Kødbyen renset for grafitti. De steder 
hvor det har set værst ud, har også fået en omgang maling, så de fine facader igen ser ud som 
de bør. 

Efter nulstillingen starter dagligdagen for firmaet som løbende vil registrere ny grafitti og 
afrense. 
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Jazzfestival 2019 i Kødbyen 
28.06.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Fra 5. juli og 10 dage frem skyller jazz'en ind over Kødbyen 

Igen i år er Kødbyen en væsentlig del af Københavns Jazzfestival. 

Det vil være muligt at finde en eller flere koncerter i Kødbyen, - hver eneste dag under dette 
års jazzfestival. 

De officielle venues i Kødbyen er: 

• 5e, Slagtehusgade 5e (Den Grå Kødby) 
• H15 Scene, Halmtorvet 15 (Den Grå Kødby) 
• Halmtorvet 9 (Den Brune Kødby) 
• Prolog Coffee Bar (Høkerborderne 16 (Den Hvide Kødby 
• Råhuset, Onkel Dannyes Plads 7 (Den Brune Kødby) 
• Jazz & Marked, Flæsketorvet (Den Hvide Kødby) 

  



  ÆLDRE NYHEDER FRA 6. FEB 2017 TIL 15. APRIL 2021 

 

Dan Turèll Hyldes med nyt spisested i 

Kødbyen 
28.06.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Café Mandela er lukket og af asken er opstået et nyt socialt samlingspunkt 

Det er Fonden Københavns Madhus, som allerede er lejer i Kødbyen, der står bag det nye 
koncept på Onkel Dannys Plads. 

Det nye spisested hedder Hverdagen, og navnet trækker på referencer både til den 
geografiske placering, og til hvad de spisende kan forvente af menukortet. 

Hverdagen skriver om sig selv : 

"På Hverdagen kan gæster, helt i tråd med tidsånden, få økologisk og klimavenlig 
hverdagsmad, til en pris der er til at betale - også blandt karma-cowboys og stenbroens 
skæve eksistenser. 
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og ... 

Et grundlæggende dogme hos Hverdagen er sæson og lokale leverandører, så menukortets 
udvalg er jordnært i ordets bogstavelige forstand. Det betyder også, at råvarer kan skiftes ud 
fra dag til dag, alt afhængig af, hvad Hverdagens leverandører har hentet på marken. Kødet 
spiller 2. violin på menukortet, hvor det kan tilkøbes som tilbehør til de større, grønne 
retter. Vi satser desuden på at have det økologiske spisemærke i guld inden sommeren er 
ovre. 

og ... 

Ambitionen er, at Hverdagen bliver et socialt samlingspunkt i dagligdagen, det sted hvor 
prisen på maden ikke afgør frekvensen af besøgene. Hverdagen skal samtidig være et 
samlingspunkt for det kulinariske, sociale og kulturelle. Hverdagen indgår nemlig i det 
kulturfællesskab i de brune bygninger på Onkel Dannys Plads, som huser en del af 
Københavns skæve og alternative kulturskabere og foreninger. 
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Kødbyen omtales igen som topattraktion i 

København 
04.06.2019 

•  
•  

•  

•  

•  

Det "bedste sted at slå sig ned" er i Kødbyen - skriver Campaya i deres 
Københavner guide 

Når turister lejer feriebolig får de Københavnerguiden tilsendt og øverst fremhæves 
Kødbyen som en af 18 attraktioner i København. 
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Mændenes Hjem overtager H17 
27.05.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Fra Onsdag 29. maj er det Mændenes Hjem, der driver H17 

Nordens største stofindtagelsesrum er startet af Københavns Kommune og er blevet drevet 
af Socialforvaltningen siden åbningen i august 2017. 

Nu overlades driften af H17 til Mændenes Hjem, der har arbejdet med socialt udsatte på 
Vesterbro siden 1910. 

Mændenes Hjem driver i forvejen stofindtagelsesrummet Skyen på Istedgade og er lejer i 
Den Brune Kødby, hvor de driver både Sundhedsrummet og Cafe Dugnad - begge tilbud til 
stofbrugere. 
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Tillykke til H15 
27.05.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

H15 blev i fredags hyldet som "Årets cafe" 

Politiken IByen-redaktion har uddelt årets priser til steder og personer, som gør København 
ekstra farverig eller har gjort noget særligt for Hovedstaden. 

H15 (Halmtorvet 15) har nu lov til at bryste sig med med titlen "Årets cafe". 
Politiken begrunder valget af H15 med: "Årets café blev Kødbyens H15, der blander en 
kulturhuslignende stemning med mad og sætter strøm til byens pumpende musik- og 
kunstscene." 
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Distortion 2019 rammer Vesterbro 
10.05.2019 

•  
Torsdag d. 30. maj er det Vesterbro der ligger 'hus' til gadefesten. 

I år vil festen foregå både i gaderne omkring Kødbyen, i Øksnehallen samt på Kvægtorvet i 
Den Brune Kødby. 

På Sdr. Boulevard lukker festen kl 22, men på Ingerslevsgade og på Kvægtorvet fortsætter 
festen til kl 00.00. I selve Øksnehallen slutter festen først kl 03.  

Gadelukninger og afspærringer: 
Fra kl 09 vil der være massive gadelukninger på hele Vesterbro, - herunder Ingerslevsgade, 
Skelbæksgade, Halmtorvet, Sdr. Boulevard og Istedgade. 

Er det muligt, kan du med fordel sørge for, at varelevering og udkørsel planlægges til dagen 
før eller efter, da det skal forventes at være vanskeligt at komme til og fra Kødbyen. 

Giv også kunder og personale besked om at det vil være forbundet med besvær at anvende 
bil til og fra Kødbyen den dag. 
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Der er hele dagen kun 1 vej ind til Kødbyen og det er via Dybbølsbro, ligesom der kun er 1vej 
ud af Kødbyen: Via Slagterboderne og Gasværksvej. Efter kl 17.00 er det ikke muligt at køre til 
Kødbyen, da Dybbølsbro afspærres. 
 
Det skal ligeledes forventes at der vil vaskeligheder forbundet med udkørsel fra Kødbyen, da 
denne rute passerer områder hvor der festes. Det må forventes, at der er mange 
festglade mennesker, der opholder sig på kørebanerne. 
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I Byen prisen 2019 
10.05.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Igen i år er Kødbyen repræsenteret blandt de nominerede. 

Tine Fischer, direktør for Filmfestivalerne i København, som netop er flyttet ind på 
Flæsketorvet 60, 3. sal er nomineret i kategorien "Årets Københavner". 

H15, mad & drikke i Den Grå Kødby, er nomineret i kategorien "Årets Cafe" 
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Find vej under Københavns Maraton 

2019 
06.05.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Overvej dit trafikmønster søndag d 19. maj hvor Kødbyen pakkes ind i løbere 

Igen i år bliver Kødbyen omkranset af løbere der skal igennem 42,2 km. 

Det foregår søndag d. 19. maj. 

Får du varer eller skal af med noget skal du overveje, hvilken vej du skal anvise til kørslen, da 
Dybbølsbro, Sdr. Boulevard og Skelbækgade er afspærrede. 

Der vil være tre ruter til og fra Den Hvide Kødby: 

• Ingerslevsgade, Staldgade, Slaghtehusgade og porten under DAT-Schaub 

• Halmtorvet, Kvægtorvet, Staldgade, Slagtehusgade og porten under DAT-Schaub 

• Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne (en-sporet vejbane med vagter der dirigerer trafikken) 
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Velkommen og farvel 
03.05.2019 

•  

•  
Colorbox 

•  

•  

Nogle flytter væk og andre flytter ind 

De fleste af Kødbyens lejere er standhaftige og bliver i Kødbyen, når de først er kommet 
'indenfor'. 

Men verden bevæger sig og det gør Kødbyen også. Henover vinteren har vi måtte sige farvel 
til en lejer men velkommen til adskillige andre. 

• ArtHub er flyttet ind på Halmtorvet 27, som tidligere husede Københavns 
Innovationshus. ArtHub afventer pt de sidste renoveringsopgaver således, at de 
kan åbne dørene for: "et nytænkende og førende sted for professionelle kunstneres 
arbejde med base i København". Se mere på www.arthubcopenhagen.net/ 

• Fonden De Københavnske Filmfestivaler er flyttet ind på Flæsketorvet 60, 3. sal, 
hvorfra de skal ud- og afvikle de forskellige københavnske filmfestivaler. Og med 
fonden kommer også Kødbyens første biograf.  

https://arthubcopenhagen.net/
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• Production Service, som hidtil kun har boet i Slagtehusgade, har nu udvidet med 
en etage på Flæsketorvet 60, 1 tv, hvorfra de fortsætter med deres "all-in-one" 
service til filmoptagelser. Se mere på www.productionservice.dk/service/ 

• Kongsbak Lassen har valgt at flytte en stor del af produktionen til Jylland, 
hvorfor mange af deres m2 nu er blevet overtaget af andre. Kongsbank Lassen vil 
fortsat være til stede i Kødbyen på adressen Flæsketorvet 6, hvorfra de bla. vil 
stå for et mindre fiskeudsalg. 

• Nogle af Kongbak Lassens mange m2 vil fremover blive anvendt til fremstilling af 
Kombucha The og andre er overdraget til KFT food Trading. Renovering af 
lejemålene er i gang. 

• Husted Vin har set sig nødsaget til at flytte til nye lokaler i Sydhavnen og 
KEID er derfor gået i gang med at kigge på mulighederne for at foretage 
nødvendige renoveringer i deres gamle lejemål, inden det udbydes det til 
nyudlejning. 

  

https://productionservice.dk/service/
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Nye regler for arrangementer 
11.03.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Alle regler vedr. arrangementer er blevet ændrede. Og det har også 
betydning for Kødbyen. 

Det er ikke længere nok at få tilladelse fra Grundejeren (KEID). Både Københavns Politi og 
Center for Bygninger skal give tilladelse til alle arrangementer. 

Også grænserne for hvornår du skal søge byggetilladelse er blevet ændrede. Det betdyer at 
du ofte vil skulle søge om en sådan. 

Derudover kan det være nødvendigt at få tilladelse fra Center for Byliv. 

Og så er der der komme skærpede regler for musikarrangementer, som både handler om 
støjgrænser, naboorienteringer og et maksimalt antal arrangementer om året. 

Læs mere om de nye regler og vilkår på Kødbyens hjemmeside. 
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Overdragelse af driften af 

stofindtagelsesrummet H17 
11.03.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Socialudvalget besluttede onsdag 6. marts at indlede en proces, hvor 
stofindtagelsesrummet H17 bliver overdraget til Mændenes Hjem. 

Nu indledes en proces hvor økonomi og ansættelser skal afklares, inden der kan aftales en 
egentlig driftsoverenskomst mellem Socialforvaltningen og Mændenes Hjem. 

Den endelige beslutning træffes senere på året, når disse forhold er afklaret. 

Tidshorisonten for overdragelsen er pt ukendt. 
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H15 har fået penge til en taghave 
11.03.2019 

•  

•  

•  
•  

•  

Realdania har imødekommet en ansøgning fra H15 og nu går 
forundersøgelserne i gang 

Det er flotte ideer og tegninger som H15 sendte til Realdanias underværks-pulje. 

Realdania skriver på deres hjemmeside: 

"H15 Taghave Halmtorvet, Københavns Kommune. Et grønt arbejdstag på 600 kvadratmeter 
ved indgangen til Den Grå Kødby skal engagere mennesker til alt det smukke på et grønt tag og 
sætte fokus på bl.a. produktion af fødevarer. Taghaven skal anlægges på en tidligere 
fragtmandshal i Den Brune Kødby. Projektet ligger som nabo til et fixerum og tænker i det hele 
taget i mangfoldige brugergrupper. Støttes med 615.000 kr." 
Nu begynder de statiske undersøgelser af taget, som kan være afgørende for projektets 
gennemførelse. Tagkonstruktionen skal kunne bære og være så vandtæt, at et 
taghaveprojekt ikke giver fugtproblemer. 

Tillykke til H15. 
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Dybbølsbro ensrettes fra lørdag 12. 

januar 
09.01.2019 

•  

•  
google maps 

•  

•  

Der kan forsat køres fra Fisketorvet mod Vesterbro 

Teknik og Miljøforvaltningen udvider Dybbølsbro og for at skabe plads til byggearbejdet 
indsnævres Dybbølsbro til en retning. 

Cyklister og fodgængere kan fortsat krydse broen i begge retninger. 

Ensretningen forventes opretholdt til ultimo 2019. 
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Johns Hotdog Deli fremhæves i 

internationalt rejsemagasin 
19.12.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

Det anerkendte rejsemagasin Condé Nast Traveler har været på besøg hos 
Johns Hotdog Deli. 

Det er ikke hver dag, at et Hotdog sted nævnes i samme åndedrag som Noma og Geranium. 
Ikke desto fremhæves Johns gourmet Hotdog sted i Kødbyen som et af Københavns bedste 
spisesteder. 
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Kødbyens historie udstillet på 

Flæsketorvet 
11.12.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

En stemningsfuld vinduesudstilling på Flæsketorvet giver et kig ind i 
Kødbyens blodige, berusede og betydningsfulde fortid. 

Nu skal Kødbyens historie være hvermandseje. Kødbyen er blevet afsindig populær. I 
weekenderne strømmer tusindvis af københavnere og turister til Kødbyen for at spise og 
drikke, se på kunst og opleve den særlige stemning, men de færreste kender områdets fortid. 
Det gør en ny udstilling noget ved. 

Kødbyen er kulturarv 
I dag er store dele af Kødbyen lige så fredet som eksempelvis Rosenborg Slot. Der er hverken 
guldbelagt stuk, marmorsøjler eller tårne med spir på bygningerne i Kødbyen. I stedet er det 
de hvide slagterfliser, gule klinkegulve, industrielle vinduer og asfalten, som er fredet. 
Kødbyens bygninger og byrum gemmer på vigtige historier om, hvordan fremstilling af mad 
gik fra håndværk til industri, og hvordan politikerne sikrede befolkningen mod dødelige 
epidemier, der spredte sig gennem fordærvede fødevarer og slagteriaffald. Kødbyen er også 
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stedet, hvor Københavns slagtermestre regerede, og hvor gullaschbaroner blev til, mens sultne 
børn stod i kø til kasseret kød. 

Blodet flød i gaderne 
En dødelig koleraepidemi i København blev startskuddet til Kødbyen. Da epidemien udbrød i 
1853 blev Københavns politikere overbeviste om, at det skyldtes de uhumske forhold omkring 
kødproduktionen. De ville stoppe handel med syge dyr, slagteri i byens baggårde og den linde 
strøm af blod og andet slagteriaffald i Københavns rendestene og åer. 
Københavns spisekammer 
Københavns Kommune byggede i flere etaper et kommunalt kvægtorv, slagtehuse og til sidst i 
1934 Den Hvide Kødby som en stor kødforsyningsmaskine for København. Hvert eneste 
stykke kød, som københavnerne spiste, passerede i årtier igennem Kødbyens kontrolapparat. 
Her blev handlet med levende dyr, slagtet op til 2.000 kvæg om dagen og solgt over 50 
millioner kilo oksekød om året. 
Udstillingen er produceret af Københavns Kommune med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Udstillingen kan ses fra torsdag d. 13. december i vinduerne hos JK Salater 

på hjørnet af Flæsketorvet og Høkerboderne. 
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Chicky Grill fejrer 40 år i Kødbyen 
28.11.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

En af Kødbyens kendinger holder stand 

Siden 1978 har Jytte og hendes familie tilberedt god dansk mad ved indgangen til Kødbyen. 
Og der er intet der tyder på, at de er ved at smide forklædet. Jyttes datter har overtaget den 
daglige drift og regner ikke med at ændre noget som helst. 

De 40 år blev bla markeret med en artikel i Politiken fredag d 23. nov. 
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Ny P-ordning i Den Hvide Kødby 
09.11.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

D. 12. dec. 2018 ændres parkeringsordningen i Den Hvide Kødby. 

For at sikre nemme og letforståelige parkeringsregler i Den Hvide Kødby, vil parkering i 
Kødboderne, Slagterboder, Høkerboderne eller på Flæsketorvet fra d 12. dec. 2018 være 
omfattet af samme regler. 

• Der indføres en 1 times tidsbegrænset zone som gælder mandag til lørdag 8-17. I 
det tidsrum må man parkere maksimalt 1 time og det er gratis. 

• Der er ikke tidsbegrænsning i aften- og nattetimerne.  
• Erhvervsdrivende med adresse i zonen kan få p-licens til zonen. 
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København er verdens bedste by at 

besøge 
29.10.2018 

•  

•  
Helga Theilgaard 

•  

•  

Lonely planet kårer København som verdens bedste by og Kødbyen er en del 
af årsagen 

Om Kødbyen siger redaktøren: - Gamle områder i byen bliver genskabt. Heriblandt tidligere 
industrielle områder som Kødbyen, der nu er fyldt med virkelig cool nye barer og 
indieområder, og som er et virkelig cool sted at hænge ud. 
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Fiskebaren har været til Burning Man 
29.10.2018 

•  

•  
foto: Francesco Pettinella via munchies.vice.com/da 

•  

•  

Fiskebaren etablerede køkken i Nevadas ørken og kokkererede på livet løs 

Det er ikke hver dag at en restaurant i Kødbyen vælger at lave et pop-up køkken under en af 
de mest omtalte festivaler i verden. Kødbyens Fiskebar var med i 2018 
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H15 er åbnet med 6 hjerter i Politiken 
25.09.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

Den Gamle Fragtmandshal på Halmtorvet 15 har fået nyt liv 

Fragtmandshallen er ikke til at kende igen. I stedet for paller med fødevarer er der nu 
friskbrygget kaffe og økologisk mad i Kødbyens nye cafeteria. 

H15 har åbent tirsdag til søndag fra kl 10 morgen til 24 aften. 

Udover de fristende retter på kortet lancerer H15 også "Dagens Personalemad" som er 
specielt rettet mod de mange små virksomheder i Kødbyen. H15 garanterer et sundt og 
nærende måltid, - hurtigt serveret, så man kan nå retur til arbejdet inden for frokostpausens 
30 min.  

Virksomheder i Kødbyen og i nabolaget kan endda købe frokost-klippekort i forsalg. 

Velkommen til H15. 

  



  ÆLDRE NYHEDER FRA 6. FEB 2017 TIL 15. APRIL 2021 

 

Budget 2019 har betydning for Kødbyen 
14.09.2018 

•  
Fredag 7. sept. indgik syv partier budgetaftale for København. 

Også dette års budgetforlig betyder en del for Kødbyen. 

Ny Skole: 
Der blev afsat penge til etablering af en ny skole med tre spor på hjørnegrunden mod 
Dybbølsbro. Skolen skal også huse en madskole og have en idrætshal, som uden for skoletid 
også skal kunne anvendes af foreninger. Skolen forventes klar til brug i 2023. 

Samtidig blev det også besluttet at afsætte midler til at ombygge Kødbyens Køleanlæg, som er 
den kommende skoles nærmeste nabo. Med ombygningen sikres anlægget yderligere, hvilket 
har været en forudsætning for skolens etablering. 

Renhold og nattevagter: 
Parterne blev også enige om at videreføre bevillingsudløbene for øget renholdelse og 
tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2019-2022 til øget 
renholdelse i området omkring H17 samt 1,3 mio. kr.  i 2019-2022 til vagtrundering i Den 
Brune Kødby. 

Demokratiets hus: 
Der blev afsat en planlægningsbevilling og midler til reservationshusleje til Demokratiets Hus, 
som skal huses i Slagtehusgade 6, st.  Demokratiets Hus vil virke som et kulturhus med en 
stærk ungdomsprofil. 

Innovationshuset: 
Budgetforliget betyder også et farvel til en vores mere markante kommunale lejere, idet det 
blev besluttet at nedlægge Innovationshuset på Halmtorvet 27 i løbet af 2019. 

Parterne bag aftalen: 
Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt 
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.  



  ÆLDRE NYHEDER FRA 6. FEB 2017 TIL 15. APRIL 2021 

 

TechFest var et markant indslag i 

Kødbyen 
07.09.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

Hvad der startede småt er nu en fuldvoksen festival for fremtiden 

TechFestival 2018 er overstået for i år. 

TechFestival 2018 dominerede Flæsketorvet i dagene 5.-9. sept, hvor festivalens hovedsæde 
lå. 

Festivalen bredte sig over hele byen og mange af Kødbyens restauranter, møde- og 
eventslokaler lagde hus til talks, konferencer og arbejdsfrokoster. 

Følg festivalen på deres hjemmeside, facebook, instagram eller kom selv ned på Flæsketorvet 
og bliv klogere på fremtiden, når de etablerer festivalen i 2019. 
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Velkommen til Kødbyens nye nabo 
07.09.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

Scandic Kødbyen slår dørene op for gæster 

Så er det i dag, fredag d. 7. september at Kødbyens nye nabo, Scandic Kødbyen, åbner dørene 
for besøgende. 

Hotellet er i flere artikler beskrevet som det ypperste i for deres prisklasse. 

Vi hilser vores nye nabo velkommen og ser frem til et godt naboskab med Scandic Kødbyen 
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Det Kongelige Kapel i Kødbyen. Lørdag 

d. 4. august. 
03.08.2018 

•  

•  
Foto: Mathias Bojesen 

•  

•  

Flæsketorvet fyldes med klassisk musik lørdag d. 4. august 2018 kl 19.30-
22.00. Der er gratis adgang. 

Copenhagen Opera Festival har inviteret Det Kongelig Kapel med solister i Kødbyen. 

Mød; Dirigent: Eckehard Stier, Sopran: Ann Petersen, Sopran: Cristina Pasaroiu, Tenor: Gert 
Henning Jensen, Bas: Johan Reuter 

Koncerten finder sted midt på Flæsketorvet mellem Kongsbak Fisk og Kødbyens Fiskebar. 

Under selve afviklingen vil hele arealet mellem Fiskebaren og Kongsbak Fisk være afspærret 
for al kørende trafik. 
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Kødbyens nattevagter yder mere service 

end vagt 
15.06.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

Kødbyens nattevagter fik følgeskab af fagbladet FOA på en de mange festlige 
nætter i Kødbyen 

Læs artikler og se de spændende billeder af en helt almindelig nat på arbejde 
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CPH STAGE er i fuld gang i Kødbyen 
01.06.2018 

•  

•  
Festivalleder Morten Krogh åbner festivalen. Fotograf: Frida Gregersen 

•  

•  

Tre internationale gæstespil skød festivalen i gang på Husets Teater, 
Sort/Hvid og Warehouse 9 i Den Brune Kødby. 

For sjette år i træk inviterer CPH STAGE til ti dages fejring af scenekunsten. Tre internationale 
gæstespil skød i går (30. maj 2018) festivalen i gang på Husets Teater, Sort/Hvid og 
Warehouse 9 i Den Brune Kødby. Over 100 forestillinger følger i de kommende dage frem til 
lørdag den 9. juni, hvor festivalen afsluttes med prisuddelingen af Årets Reumert i 
Skuespilhuset. 
Festivalen viser, at teatret har noget at tilbyde os alle. Forestillingerne på årets festival har 
nemlig masser af kant og relevans – de vil publikum noget. Uanset om man er ny eller garvet 
teatergænger venter der store teateroplevelser på årets festival.  

CPH STAGE er en platform, hvor scenekunsten får og giver plads – til kunsten såvel som til 
publikum. En platform, der samler de mest relevante opsætninger og fremhæver de aktuelle 
tematikker og tendenser i tiden. 

Festivalprogrammet giver publikum rig mulighed for at kaste sig ud i nye teateroplevelser. 
Her er scenekunst fra Grønland til Brasilien; fra Ålborg til Svendborg. Der er internationale 
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opsætninger på engelsk, færøsk og portugisisk. Der er gratis forestillinger, tekstede 
forestillinger og indendørs, såvel som udendørs forestillinger. Hertil kommer readings, åbne 
prøver, events, fester, debatter, talks m.m. Kvægtorvet i Den Brune Kødby danner ramme om 
festivalcentrum og forbinder de tre værtsteatre: Husets Teater, Warehouse 9 og Sort/Hvid. 
Festivalcentrum er åbnet hver dag under festivalen fra kl. 12-18. Den lokale Vesterbro 
scenograf Johan Kølkjær står bag den rå iscenesættelse af Kvægtorvet med Øksnehallen som 
baggrund. 
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Hija de Sanchez kåret som Europas 

bedste street food 
04.05.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

EasyJet Fraveller Magazine har fundet verdens bedste Street Food i Kødbyen 

73 madskribenter har været Europas rundt for at nyde street Food og de faldt over 
Mexicanske Hija de Sanchez som serverer autentisk mexicansk gademad i Kødbyen og i 
Torvehallerne. 
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Ny Fjernbusterminal bliver nabo til 

Kødbyen 
12.03.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

Om 1-2 år er fjernbusserne forhåbentlig væk fra Ingerslevsgade 

Der udestår stadig flere drøftelser og aftaler mellem trafikstyrelsen, Stat og kommune, men 
planerne er fremlagte: Trafikstyrelsen peger på en placering under Dybbølsbro til ny 
fjernbusterminal. 
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BR18 er trådt i kraft 
04.01.2018 

•  

•  

•  
•  

•  

Det nye bygningsreglement er trådt i kraft 1. januar 2018 

Du kan stadig anvende det gamle bygningsreglement i en overgangsfase indtil 30. juni 2018. 

  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriver om overgangsfasen: "I perioden fra 1. januar 2018 til 
30. juni 2018, er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter 
BR15 eller BR18. Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart, hvilket 
bygningsreglement, man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18." 
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Borgermøde om Lokalplanen for Den 

Hvide Kødby 
18.12.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde 
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Kødbyens Mad & Marked er gået 

konkurs 
15.12.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Sommeren bliver aldrig helt det samme i Kødbyen igen 

Kødbyens Mad & Marked har, efter en sommer med dårligt vejr og flere tabsgivende 
aktivieteter, meddelt at de er blevet begæret konkurs. 

Kødbyens Mad & Marked har været en betydningsfuld og positiv aktør i Kødbyen siden 
sommeren 2015. 

Leder af Kødbyen Mads Uldall udtaler: "Det er vi rigtig kede af, for vi har været utrolig glade 
for det samarbejde, vi har haft med Kødbyens Mad & Marked. Det har skabt liv i Kødbyen. Det 
var først i går, at jeg hørte, at Kødbyens Mad & Marked erklærede sig konkurs, så nu vil vi lige 
samle op på erfaringerne fra markedet og finde ud af, hvad vi gør næste år" 
Kødbyens Mad & Marked skriver selv på deres facebook-profil: 
 

Kære markedsgæster og samarbejdspartnere 
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Vi er kede af at måtte meddele, at Kødbyens Mad & Marked er blevet begæret konkurs, og 
at der derfor ikke bliver marked i Kødbyen fremover fra vores side. 
Kødbyens Mad og Marked har gennem en længere periode haft økonomiske problemer. 
Man har blandt andet forsøgt sig med en redningsplan i efteråret, som har bestået af en 
intensiv undersøgelse af mulighederne for at få stillet ny kapital til rådighed. Tiltagene 
har desværre ikke virket. 
Det store økonomiske underskud skyldes en vejrmæssigt udfordrende sommer, som 
mange i branchen har lidt under, men også at Kødbyens Mad & Marked i 2017 desværre 
har oplevet en række tabsgivende aktiviteter, der ikke var mulige at forudse. 
Kødbyens Mad & Marked takker alle medarbejdere, gæster, samarbejdspartnere og 
leverandører for opbakning og tre år med madglæde, samvær og dejlige markedsdage. 
Alle Kødbyens Mad og Markeds aktiviteter er stoppet fra og med konkursens indtræden, 
dog er der fundet en løsning omkring fortsat drift af Jul i Tivoli Friheden samt 
Julemarkedet i WestMarket. 
Mange gode hilsner og den største tak 
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Lokalplanen for Den Hvide Kødby er i 

høring 
12.12.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Indtil d 1. februar 2018 har du mulighed for at kommentere på udkastet til 
den nye Lokalplan 

En Lokalplan fastlægger rammerne for udviklingen af et lokalt område, - i dette tilfælde af 
den Hvide Kødby. Den Grå Kødby regnes for en del af Den Hvide Kødby. 

Udkastet er godkendt i de respektive politiske udvalg og nu starter offentlighedsfasen, hvor 
alle har mulighed for at kommentere på udkastet. 

Efter høringsperioden er der afsat tid til eventuelle ændringer, inden 
Borgerrepræsentationen skal tage endelige beslutning til planen. 

Du har mulighed for at deltage i borgermøde om Lokalplanforslager d. 11. januar 2018. 
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Mandagsklubben i 5e vinder Live Jazz 

Prisen 2017 
05.12.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Hver mandag er der jazz i den gamle stald og indsatsen blev premieret 

Live Jazz Danmark Prisen, som bliver givet til en koncertarrangør, et spillested eller en 
festival, gik I år til Mandagsklubben, som afholder populære mandagsfester med tætpakkede 
koncertprogrammer hver mandag på spillestedet 5e i Kødbyen i København.   

Tillykke til 5e for den fine anerkendelse. 
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H17 bygger om og lukker en uge 
24.11.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Stofindtagelsesrummet H17 skal ombygges. Derfor lukker H17 i seks dage 
fra mandag den 27. november til og med lørdag den 2. december. 

H17 skal bygges om både indenfor og udenfor. Det betyder: 
  

• at rampen foran H17 er afspærret med byggehegn i 
hele perioden. 

• og at der foregår arbejde både indvendigt og 
udvendigt. 

  

Opmanding på øvrige tilbud 

I den periode, hvor H17 holder lukket, opmander de andre tilbud og 
udvider deres åbningstid. 
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Port 3 skal hovedrenoveres 
09.11.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Den igangværende renovering af Port 3 har afsløret store skader 

Det var oprindeligt varslet, at arbejderne i Port 3 ville være afsluttet med udgangen af 
oktober måned, men det hidtidige arbejde har afsløret, at bæreevnen er tæret bort. 

Derfor skal hele underlaget i porten skæres bort og reetableres med ny armering. 

Port 3 vil derfor fortsat være spærret for al adgang og gennemkørsel indtil udgangen af 
januar 2018. 

Det er en uheldig situation, idet porten er vigtig for den daglige drift af Kødbyen. Desværre er 
skaderne så omfattende, at det kræver en akut indsats. 
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Gadeplansarbejdere tilbage i Kødbyen 
19.10.2017 

•  

•  

•  
•  

Hjemløseenheden under Socialforvaltningen har fra 11. oktober indsat 2 
opsøgende gadeplansarbejdere på Indre Vesterbro 

Hjemløseenheden under Socialforvaltningen har, fra d. 11. august, oprustet det opsøgende 
gadeplansarbejde på indre Vesterbro – herunder i Kødbyen. Det betyder, at der er tilført 2 
fuldtids gadeplansmedarbejdere i form af Maria og Morten, som kender området og 
stofscenen fra tidligere. 

Socialforvaltningen har således 6 medarbejdere, der laver opsøgende arbejde på Vesterbro 
på forskellige tidspunkter fra tidlig morgen til sen aften. Derudover har H 17 indgået en 
aftale med Mændenes Hjems sociale beskæftigelse om 20 timers yderligere renhold om ugen 
omkring H17 i aftentimerne.  

De seks gadeplansmedarbejderes arbejdsopgaver består i at kontakte brugere af H17 og 
andre socialt udsatte borgere, der færdes i miljøet på indre Vesterbro med henblik på at 
rådgive og vejlede dem om muligheder. Herunder hvor man kan sove og spise, hvordan man 
anvender H17 og evt. hvordan de kan komme i misbrugsbehandling og videre i egen bolig. 
Medarbejderne vil være i gademiljøet på skiftende tider mellem tidlig morgen og sen aften. 
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Kulturnatten i Kødbyen 
06.10.2017 

•  

•  

•  
Sæt Strøm på Kødbyen er den fælles overskrift fredag d. 13. okt. 2017 

Oplev Kødbyen by night, når lejerne inviterer inden for til underholdende aktiviteter og 
sanseoplevelser for både store og små. 
På Kulturnatten sættes strøm til Kødbyen; lyssøjler i himlen guider jer på en tur rundt til 
højspændte oplevelser i Københavns gamle slagterområde. 
Deltagende lejere: 
Khora Virtual Reality, Høkerboderne 
Strøm, Slagtehusgade 
Warehouse 9, Staldgade/Halmtorvet 
Teaterbutikken, Staldgade 
Musikskolen, Staldgade 
Billedskolen i Tvillingehallen, Staldgade 
Husets Teater, Halmtorvet 
Teater Sort/Hvid, Staldgade 
Magasasa Dim Sum, Flæsketorvet 
Kødbyens Mad & Marked 
DGI-byen, Tietgensgade 
Husted Vin, Slagtehusgade 
SOHO, Flæsketorvet 
Kl. 18-00 
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Sæsonafslutning 
29.09.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Kødbyens Mad & Marked slutter i denne weekend 

September nærmer sig sin afslutning og det betyder, at den sidste markedsweekend ligger 
lige rundt om hjørnet. Den 30. september bygges markedet i Kødbyen op for sidste gnag i 
denne sæson. 

26 fantastiske markedsweekender fejres med åbent til kl. 22 lørdag, masser af god mad, 
danseundervisning, live musik og DJs. 
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Kødbyen fremhæves i Lonely Planet 
06.09.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Vesterbro er blandt de 10 mest cool byområder, bl.a. pga. Kødbyen 

Den verdensberømte rejseguide Lonely Planet har udpeget de 10 mest cool bområder i 
verden og Vesterbro er med. 

Listen omfatter steder i Firenze, Seol, Lissabon, Dubai, Kuala Lumpur, NY, Rio, Seattle og 
London og så Vesterbro, som bla. nævnes pga. Kødbyen. 

Lonely Planet skriver: 

"If you do anything, come hungry. Vesterbro packs a mean brunch at cafés like Mad & 
Kaffe and Granola, while the old Kødbyen Meatpacking District (a distinctly hip pocket within 
the Vesterbro area) and the newly opened WestMarket are crammed with foodie options. 
Thirsty? Craft beer lovers can sample the goods at local brewers Mikkeller and Fermentoren." 
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Ny burger- og cocktailbar i Kødbyen 
05.09.2017 

•  

•  
Colourbox 

•  

•  

Cocks & Cows åbner deres 6. burgerbar i Kødboderne 

Det tidligere Nose2tail Mest & Seafood er overtaget af Cock's & Cows som snart åbner deres 
sjette burgerbar. 

I forlængelse af burgerbaren i Kødboderne 9, åbner de også cocktailbaren Papa Bird i 
Kødboderne 7, som vil specialisere sig i Gin-cocktail og toast. 
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Nyt venue i Den Brune Kødby 
30.08.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Halmtorvet 9 åbner d. 7-9. sept med flot program 

Den tidligere PH Cafe på hjørnet af Halmtorvet og Kvægtorvsgade er overtaget ef en flok nye 
energiske ejere som fører PH Cafeens konceopt videre, dog i moderne indpakning. 

Stedet vil være opdelt i H9 Live der præsentere livemusik og H9 Bar, som de selv beskriver 
således "H9 BAR er en nymoderne fortolkning af dit lokale vandhul. Vi snobber hverken op eller 
ned - Men ønsker at skabe nye festlige rammer at få en øl eller drink i på vesterbro. Vi serverer 
Cocktails med friske ingredienser, lækkert øl og små skarpe til priser du sagtens kan bestille en 
omgang mere til." 
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Kødbyens lejere er nomineret til AOK 

priser 
12.06.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Igen i år er Kødbyen flot repræsenteret i opløbet om de eftertragtede AOK - 
Byens Bedste priser 

WEDOFOOD er endnu engang nomineret i kategorien "Byens Bedste Take Away Food". 

Space 10 er nomineret i kategorien "Byens Bedste Urbane Initiativ". 

Hija de Sanchez er nomineret i kategorien "Byens Bedste Street Food". 

Prisuddelingen sker på Flæsketorvet som en del af Kødbyens Mad & Marked, lørdag d. 10. 
juni kl 18. 

(Opdateret d. 12. juni 2017: Deværre var der ingen priser der tilfaldt Kødbyens lejere) 
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Gratis kursus i stofbruger førstehjælp 
24.05.2017 

•  

•  
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•  
•  

•  

På kun 20 minutter kan du give førstehjælp til nødlidende stofbrugere. 

Antidote Danmark tilbyder et crash kursus i stofbruger førstehjælp hver torsdag i 
beboerhuset, Halmtorvet. 

Tilmeld dig og brug 20 minutter. Du får udleveret nødvendigt grej til at tage med hjem. 

http://www.antidote.dk/åben-rådgivning
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H17 får døgnåbent 
08.05.2017 

•  

•  

•  
Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at Stofindtagelsesrummet 
skal have åbent hele døgnet 

Fra d. 1. juli vil H17 have åbent døgnet rundt - undtaget et tidsrum om morgenen, hvor der 
gøes rent. Det betyder aktivitet i døgnets 24 timer i Halmtorvet 17. Vi håber, at der med de 
nye muligheder for tryg og sikker indtagelse om natten vil skabes mere ordnede forhold i 
uderummene omkring H17. 

Louise Runge Mortensen, Leder af H17, skriver: 

I maj måned vil der være personale i H17 fra 08.30 – 23.30. 

I juni starter vi forsigtigt op med natåbent hver anden uge – dvs. at der i de uger vi har 
natåbent vil være personale fra 08.30 – 0700. Uger uden natåbent vil være som maj. 

Fra 1. juli er vi klar til at natåbne for alvor – dvs. personalet er i huset fra 08.30 – 07.00. 

I det tidsrum, hvor der ikke er personale i huset, vil der blive gjort rent. 
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Nyt koncept i Nose2Tail 
03.05.2017 

•  
Colorbox 

•  

•  

Nose2Tail har skiftet navn og koncept 

På Flæsketorvet 13 er det fremover navnet Spargo's Meatpacker som du vil møde. Stedet 
blander restaurant og bar og har dybe rødder i den amerikanske newyorker-tradition. 

Maden er økologisk italiensk-amerikansk og i baren vil du blive underholdt af forskellige 
DJ's. 
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John's Hotdog Deli 
20.04.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

Pølse John åbner sin nye Hotdog-deli på Flæsketorvet 

Det er i dag, 20. april, hvor Pølse John slår dørene op til sin gourmet Hotdogs. 

Åbningen fejres med 300 gratis hotdogs  
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Motorcykel cafe åbner i Kødbyen 
20.03.2017 

•  

•  
Colorbox 

•  

•  

Det bliver med krom og gashåndtag, når Xtreme Motorcycle & Cafe slår 
dørene op 

Xtreme Custom, Ingerslevsgade 60, tilbyder, fra d. 1. april, en god blanding af et custom MC-
værksted og -butik, der sælger custom-made motorcykler og altså café, hvor ligesindede kan 
tale om de to-hjulede. 
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Ny Queer bar i Kødbyen 
06.03.2017 

•  

•  
Colorbox 

•  

•  

Warehouse står bag den uformelle non-profit Queer Bar i Den Grå Kødby 

Queer Bar åbnede den 25. februar i Warehouse9's nyrenoverede bar/foyer, og drives som et 
safe space for queer- og transpersoner og er et hang out for folk, som ønsker at mødes i en 
afslappet og laid back atmosfære. 
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Nu rykker radioen ind 
20.02.2017 

•  

•  
Colorbox 

•  

•  

Heartbeats åbner radiostudie i Kødbyen 

Le gammeltoft, skaberen af Heartbeats radio, åbner radiostudie i Kødbyen marts 2017. 

Sammen med NOHO etablerer den kendte radiostemme et studie bag butiksfacaden, hvor 
alle kan se stemmerne i levende live. 
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En mere åben og tryg Kødby 
06.02.2017 

•  

•  

•  
•  

•  

PRESSEMEDDELELSE. 

Ny belysning, ændrede parkeringsforhold, åbne porte og et vagtkorps har gjort Kødbyen 
til et sted, hvor det er blevet tryggere at færdes. 
Ny belysning, ændrede parkeringsforhold, åbne porte og et vagtkorps har gjort Kødbyen til 
et mere åbent sted, hvor det er blevet tryggere at færdes døgnet rundt. 

Københavns Kommune har arbejdet intenst med at udvikle byrummet i Kødbyen, så den 
kreative bydel er blevet mere åben og tryg at færdes i for de besøgende. Det fremgår af 
Kødbyens årsrapport for 2016. 

Det er blandt andet sket ved, at portene mellem Den Grå Kødby og omverdenen nu er åbne 
hele døgnet rundt. Med portåbningerne er der skabt en bedre sammenhæng mellem Den 
Brune Kødby, Den Hvide Kødby og Den Grå Kødby, som hidtil har været et lukket område om 
natten. 
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”Kødbyens kreative miljø tiltrækker innovative virksomheder, som er med til at skabe vækst 
og udvikling i København. Vi skal fortsætte med at udvikle spændende - og trygge rammer - i 
og omkring Kødbyen, for området har potentiale til at blive en endnu stærkere vækstmotor 
og publikumsmagnet”, siger overborgmester Frank Jensen (S).  

Der er desuden indført parkeringsforbud i Den Brune Kødby og mere ordnede p-forhold i 
Den Grå Kødby, og dermed har Den Grå Kødby og Kvægtorvet forvandlet sig til åbne områder 
med bedre plads til kulturelle aktiviteter. Hidtil har her fx været afviklet EM i ladcykelløb, 
Copenhagen Cooking og Talk Town. 

En tryggere kødby 
Sideløbende med portåbninger og nye parkeringsregler er sidste hånd ved at blive lagt på en 
ny belysning. Samtidig runderer et særligt vagtkorps nu Den Hvide Kødby og Den Grå Kødby 
hver nat fra kl. 23-07. Både belysning, åbne porte og vagter bidrager til at gøre Kødbyen til et 
rart og trygt sted, også når mørket falder på. 

”Kødbyens gæster skal føle sig trygge. Derfor vil vi arbejde videre med at gøre Kødbyen tryg, 
samtidig med at vi bevarer den gode balance mellem virksomhedernes daglige drift og 
Kødbyen som en levende bydel med mange aktiviteter og besøgende”, siger overborgmester 
Frank Jensen. 

For mere information, se rapporten ”Kødbyen 2016” fra Københavns Ejendomme & Indkøb, 
Økonomiforvaltningen. 

Pressekontakt: Kommunikationsmedarbejder Merle Sofie Simonsen, mobil 2151 9112 eller 
mail cc7q@okf.kk.dk. 
Fakta om Kødbyen 

• Københavns Kødby ligger på Vesterbro og består af tre dele: Den Brune Kødby, 
Den Grå Kødby og Den Hvide Kødby. 

• Det er Københavns Ejendomme & Indkøb under Københavns Kommunes 
Økonomiforvaltning, som varetager driften og udviklingen af Kødbyen. 

• Københavns Ejendomme & Indkøb udlejer i dag lokaler til ca. 120 virksomheder 
og institutioner. Nogle af lejerne fremlejer, så i alt ca. 350 virksomheder og 
institutioner holder til i Kødbyen. 

• Over halvdelen af virksomhederne anslås at være kreative erhverv, hvoraf ca. 25 
er spisesteder, som på en god fredag aften bespiser ca. 4.500 gæster. 
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