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Model B: 

 

Alternativt byrum på Wagnersvej til aflastning af Anker Jørgensens Plads. 
Jørgensens Plads. 
Udkast til brev til Teknik & Miljøborgmesteren 

 

Situationen på Anker Jørgensens Plads er blevet konfliktfyldt efter lukningen af 

Mozarts Plads med støj, affald, truende adfærd, handel med stoffer, og sammenstød 

mellem pladsens brugere indbyrdes og mellem brugerne og beboerne i den 

nærliggende boligkarré. I februar 2019 besluttede Kgs. Enghave Lokaludvalg, at vi ikke 

ville indstille noget alternativt byrum for de tidligere brugere af Mozarts Plads, som nu 

er lukket p.gr. af metrobyggeri. Udviklingen siden da har ført til et stort pres på såvel 

brugerne af pladsen som beboerne. Lokaludvalget har derfor revideret sin holdning, 

og vi vil nu gerne indstille, at der etableres et ekstra byrum, der kan skabe social 

integration ved både at tiltrække en bred kreds af borgere i Sydhavnen og fungere som 

en aflastning af Anker Jørgensens Plads. Vi mener, at en spredning af brugerne til et 

yderligere byrum vil reducere generne for de omkringboende og forbipasserende.  

 

For at gøre det ekstra byrum tiltrækkende for et bredt publikum og mindske eventuelle 

ulemper ønsker vi, at følgende faciliteter bliver etableret:  ∘ Bænke, borde og affaldsbeholder.  ∘ Toilet  ∘ Et læskur som kan yde beskyttelse mod regn og blæst, men som er lavet af 

gennemsigtige materialer, så det ikke tilskynder til ulovlige handlinger.  ∘ En mindre hundegård, idet det erfaringsmæssigt er meget svært at få brugerne til 

at holde deres hunde i snor. En hundegård kan også være med til at begrænse 

pladsen og dermed begrænse antallet af brugere, og dermed tilskynde til en 

spredning af brugerne på flere pladser. ∘ Da stedet er gennemgangsvej for børn til/fra skole, ønsker vi en beplantning, f.eks. 

pilehegn, som kan skærme børnene for kontakt med brugerne. 

 

Vi mener at placeringen ved Wagnersvej opfylder behovet.  

 

Den grønne trekant ved Karens Minde er i forvejen udstyret med bænke og 

affaldskurv. Pladsen er forholdsvis rummelig, men der er beboede områder til to af 

siderne, dog med en større afstand end det er til fældet ved Anker Jørgensens Plads.  

Der er offentligt toilet i nærheden ved Karens Minde. Pladsens brugere syntes det var 

en god placering, men var ikke sikker på de var velkomne der. Stedet er grønt og der 

forekommer trafik dagen igennem så det ikke virker isoleret. Derudover udtrykker 

brugerne, at pladsen ligger i en fornuftig afstand til Fakta og øvrige 

indkøbsmuligheder. Ejeren er Københavns kommune.  
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I Handleplan for Mozarts Plads fra 2016 fremgår det, at der skal arbejdes med at finde 

supplerende byrum til socialt udsatte. Handleplanen er udarbejdet af Område-

fornyelsens arbejdsgruppe for Mozarts Plads, og er vedtaget af styregruppe for 

Områdefornyelsen Sydhavnen, der er en bredt sammensat gruppe af beboere, andre 

aktører (erhvervsliv mv) og lokale forvaltningsrepræsentanter. Et aktørnetværk er 

blevet nedsat på tværs af aktører i Sydhavnen. Netværket har peget på 3 konkrete 

handlinger for at afhjælpe generne, herunder offentlige toiletfaciliteter, opstilling af 

byrumsmøbler på en supplerende alternativ lokation samt positivt byliv på Anker 

Jørgensens Plads. Disse er igangsat i efteråret. 

 


