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Notat om brugen af Udsigten på Søndre Havn
Dette notat skal belyse borgernes brug af Udsigten på Søndre Havn,
herunder særligt unges brug af Udsigten. For at afdække brugen af Udsigten
er der taget kontakt til Køge Kyst, SSP Køge (kriminalitetsforebyggende
samarbejde imellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet) og en
repræsentant for politiet i Køge Kommune.
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Køge Kyst har i en årrække drevet Udsigten på Søndre Havn. Udsigten er
designet til at blive benyttet året rundt og henvender sig til en meget
blandet brugerskare. Der er besøgende spredt ud over hele dagen – fra tidlig
morgen til sen aften. Flest om sommeren, hvor unge dukker op om
eftermiddagen og bliver indtil familierne kommer for at benytte grille og
spise aftensmad. Senere kommer de unge tilbage og medbringer
drikkevarer, chips, bolde og benytter det indbyggede anlæg til at høre
musik. I weekenderne finder Køge Kyst dåser og flasker i affaldet.
Det er Køge Kysts erfaring, at unge ikke giver anledning til bekymring eller
at unge med deres adfærd skaber behov for, at der skal laves særlige regler
for, hvordan stedet skal benyttes. De unge har med Udsigten et frirum, hvor
man uden voksnes indblanding kan være sammen og hygge. Endelig er der
ikke fundet usædvanlige efterladenskaber, der indikerer, at Udsigten er et
sted, hvor der bliver indtaget stoffer, lattergas eller andet.
Forebyggelsesmæssigt har området omkring Udsigten ved Søndre Havn ikke
givet SSP Køge anledning til en særlig opmærksomhed. De problemer, som
unges brug af Udsigten har givet, er relative og ikke af særlig karakter.
Området ved Udsigten på Søndre Havn var førhen mere besøgt af unge, især
da Udsigten var ny, og området ved Køge Marina vurderes aktuelt af SSP
Køge som værende mere populært hos unge.
Politiet mener, at der er mere positivt end negativt at sige om Udsigten, der
både tiltrækker unge, men også voksne, der fx under Covid-19- situationen
laver idræt på stedet. Politiet mener, at der i princippet kan indgå indtagelse
af alkohol og stoffer alle steder, hvor der er unge – ude som inde. Aktuelt er
det andre steder i Køge Kommune, der er fokusområder for politiets
forebyggende indsats. Endvidere mener politiet, at det er vigtigt, at der
generelt findes steder for unge som fx Udsigten på Søndre Havn.
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Forvaltningen konkluderer på denne baggrund, at Køge Kyst, SSP Køge og
politiet samlet set forholder sig positive i forhold til borgernes brug af
Udsigten på Søndre Havn, herunder også i forhold til unges brug af Udsigten.
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