NYHEDSBREV TIL
KØDBYENS LEJERE

August 2016

Stofindtagelsesrummet er
åbnet
Tirsdag d. 2. august slog Stofindtagelsesrummet dørene op for første
gang og bød stofbrugerne indenfor i Nordens største og mest moderne
Stofindtagelsesrum.
Stofindtagelsesrummet tilbyder
indtagelse af narkotika under ordnede
og overvågede forhold.
Stofindtagelsesrummet er bemandet med sygeplejersker, social
medarbejdere og en vicevært.
Stofindtagelsesrummet har åbent fra kl. 07.30 til 23.30 alle ugens dage.
Mandag d. 15 august indvies Stofindtagelsesrummet officielt ved en
reception. Naboerne til Stofindtagelsesrummet samt Kødbyforeningens
bestyrelse er inviteret.
Har du spørgsmål eller kommentarer til Stofindtagelsesrummet kan du
kontakte Kvartermanager i Kødbyen Niels Birk på cr02@okf.kk.dk eller
lederen af Stofindtagelsesrummet Louise Runge Mortensen på
TA40@sof.kk.dk

Vagtordningen skal evalueres
Medio marts startede
den nye vagtordning i Kødbyen.
Vagtordningen består af et dedikeret
Kødby vagtkorps på 5 medarbejdere,
som patruljerer udendørs i Den Hvide og Grå Kødby, hver nat året rundt.
Det er nu på tide, at vi tager fat i den første evaluering af ordningen. Det
vil ske sammen med Kødbyforeningens bestyrelse.
Som optakt til drøftelserne med Kødbyforeningen udsender vi snart et
spørgeskema til alle lejerne i Den grå og Hvide Kødby, hvor vi stiller
spørgsmål om jeres oplevelse af den nye vagtordning.
Samtidig stiller vi de samme spørgsmål om antal indbrud og
indbrudsforsøg, som vi stillede for ca. 1 år siden. På den måde kan vi få
et indtryk af, om vagtordningen har medvirket til færre af den slags
ubehagelige oplevelser.
Vi håber, at så mange som muligt vil bruge 10 minutter på at svare på
undersøgelsen, så vi kan få et kvalificeret grundlag for vores evaluering.

Status på projekter
Staldgade
Der er godt gang i anlægsarbejdet i Staldgade. Kloakrenoveringen er
overstået og brolæggerne arbejder for fuld tryk for at færdiggøre
belægningen.
De er efterhånden nået helt ned i den sydlige ende af gaden, hvor de er i
gang med at anlægge banketter, vandrender og indgangspartier.
Om kort tid etablerer de vejbump, og så er der klar til at første lag asfalt
bliver lagt på. Gaden kan derefter anvendes til almindelige færdsel. Når
den første lag asfalt har ’sat sig’, kommer vi til at afspærre gaden igen for
en kort periode, når det øverste lag asfalt skal lægges på.
Afleveringsdatoen har desværre skubbet sig en smule, så vi i skrivende
stund forventer, at arbejdet er færdig d 26. august 2016.
Vi glæder os til at invitere til officiel åbning og takke alle lejere for deres
tålmodighed.

Nyt Lys i Kødbyen
Der bores, monteres og trækkes kabler over alt i Den Hvide Kødby og nu
er turen kommet til den Grå Kødby.
Fra næste uge (32) begynder entreprenøren at trække nye kabler i
Slagtehusgade. Arbejdet foregår med lift, og det skal forventes at den
kommer til at fylde lidt i gadebilledet det næste stykke tid.
Sideløbende med dette arbejde etablerer vi også fundamenterne for de
kommende lysmaster på Flæsketorvet. Seks steder vil der rejse sig høje
specialdesignede master, som skal sikre ordentlig arbejdslys på torvet.
Arbejdet vil i den kommende tid være støjende. Der skal skæres, graves
og fræses og ved fire af de seks fundamenter skal der bankes store
jernrør ned i jorden.
Fra hvert fundament skal der graves en rende ud til en tekniktunnel,
hvor strømmen skal hentes. Vi sørger naturligvis for, at udgravede
render hele tiden er overdækkede, når der ikke arbejdes på dem.
Arbejdet på Flæsketorvet vil utvivlsomt give visse trafikale udfordringer,
men vi håber, at alle har forståelse for det.

Kanyler
’Udvikling af Kødbyen’ har formået at få ’fingre i’ et antal kanylebokse og
’pedeltænger’ som vi kan udlevere til de lejere, der har brug for det.
Sættet består af en lille ’pedeltang/snapper’ til at fjerne efterladte
kanyler med og en lille plastbeholder, som man opbevarer kanylerne i.
Boksen kan afleveres på apoteket, hvor man så kan få en ny udleveret.
Alternativt den afleveres til renholdelsespersonalet i Kødbyen, når de
kommer forbi dit lejemål. De vil så være behjælpelig med at skaffe en ny
og ubrugt beholder til dig.

Sættet er rart at have, hvis du har problemer med efterladte kanyler, og
du ikke kan vente, indtil renholdelsespersonalet lægger vejen forbi dig.
Kontakt Kvartermanager i Kødbyen Niels Birk på cr02@okf.kk.dk, hvis du
gerne vil have et sæt. Niels kommer ud til dig og afleverer det, sammen
med en mundtlig sikkerhedsinstruks i brugen.

Varslinger
Facaderenovering i ”Jens P. gården” og ”Kokkegården”
I gården bag Høkerboderne øst og i en mindre
del af Kokkegården (bagsiden af Flæsketorvet 22-36)
skal der udføres facaderenovering. Nedrensningen
sker med sandblæser og tryklufthamre og det er
desværre meget larmende maskinel. Forvent derfor
meget støj, når arbejdet foregår uden for jeres vinduer.
Færdsel i de berørte gårdafsnit vil være påvirket af arbejdet. Af hensyn til
varelevering og afhentning af affald opfordrer vi alle til, at man undlader at
parkere i de gårdafsnit, hvor der arbejdes.

Munchies Festival på Flæsketorvet
Der vil være mad-talks, langbordsmiddag under
INCOs baldakin, foredrag, loungemusik, masser af
god mad og drikkevarer samt levende musik.
Munchies festival afholdes 3. & 4. september og er åben
fra 16-23. Om lørdagen vil der være musik indtil kl 21.

Strøm Roller Disco
Onsdag d. 10. august afholdes det årlige
Strøm Roller Disco på eventområdet ud for
restaurant Gorilla og INCOs varesluser.
Arrangementet afholdes 10. august kl 16-22, men
opstillingen starter midt på dagen.
Der vil være forhindringer ift. kørende trafik og musik.

HelpDesk
Husk at samtlige driftsmæssige forstyrrelse skal meldes til HelpDesk.
HelpDesk telefonnummer er: 3366 6100.
Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 7-16
Fredag kl. 7-15.
Uden for åbningstiden henvises akutte sager til vagttelefonen i Kødbyen,
tlf. 2675 2675 eller til Rådhusvagtens døgnservice, tlf. 3366 2585.

