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Hermed fremsender jeg på vegne af Kgs. Enghave Lo-
kaludvalg et forslag til alternativt byrum ved Hørdums-
gade 

 

 

Situationen på Anker Jørgensens Plads er blevet konfliktfyldt efter luknin-

gen 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 på grund af metrobyg-

geri. Udviklingen siden da har ført til et fortsat stort pres på brugerne af 

pladsen såvel som på beboerne. Lokaludvalget har nu revideret sin hold-

ning, da vi erkender, at situationen fortsat er uholdbar.  

 

Vi har derfor brug for yderligere hjælp fra Københavns Kommune. Vi har 

som bydel – og lokaludvalg – ikke tilstrækkelige værktøjer og midler til at 

løse problemerne selv. Der er derfor brug for, at det fra kommunens side 

prioriteres, at der findes en holdbar løsning på situationen.  

 

Vi foreslår at indsatsen skal tage afsæt i to hovedpunkter. Lokaludvalget 

indstiller derfor: 

 

1. At der skal gøres en indsats for at nedbringe antallet af brugere på An-

ker Jørgensens Plads. Det kan fx være i form af en mandskabsmæssig til-

stedeværelse og social indsats på pladsen, en mærkbar forstærket indsats 

fra politiet, eller ved at ændre pladsens fysiske udformning, så tilstedevæ-

relse bliver mindre attraktiv.  

 

2. At der etableres et ekstra byrum, der fungerer som en aflastning af An-

ker Jørgensens Plads, og som kan skabe social integration ved at tiltrække 

en bred kreds af borgere i Sydhavnen. Vi mener, at en spredning af 
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brugerne til et yderligere byrum vil reducere generne for de omkringbo-

ende og forbipasserende. 

 

For at gøre det ekstra byrum tiltrækkende for et bredt publikum og mind-

ske eventuelle ulemper ønsker vi, at følgende faciliteter bliver etableret:  

• ∘ Bænke, borde og affaldsbeholder.  

• ∘ Et midlertidigt toilet  

• ∘ Et læskur som kan yde beskyttelse mod regn og blæst, men som 

er lavet af gennemsigtige materialer, så det ikke tilskynder til ulov-

lige handlinger.   

• ∘ Da stedet er gennemgangsvej for børn til/fra skole, ønsker vi en 

mindre beplantning, som en lav indhegning, som kan skærme bør-

nene for kontakt med brugerne.  

•  

Vi mener at placeringen ved Hørdumsgade opfylder behovet.  

 

Socialforvaltningen har med input fra flere andre parter, herunder lokalpo-

litiet og driftsfolk lavet en grundig analyse af mulige alternative lokationer 

til små grupper af de brugere og beboere der tidligere sad på Mozarts 

Plads. Ud fra socialfaglige, byrumsmæssige og politimæssige vurderinger, 

er der peget på Hørdumsgade  

Analyserne vægter:  

• ∘ at der er forbipasserende, det skaber tryghed for de udsatte bor-

gere.  

• ∘ at det er tæt på indkøbsmuligheder – uden at befærdet vej kryd-

ses.  

• ∘ at politiet kan orientere sig på stedet  

• ∘ at det er relativt langt fra bebyggelse (30-50 m)  

• ∘ at brugerne selv har givet udtryk for at de kan finde på at bruge 

stedet 

Der er tidligere i processen givet grønt lys for en forsøgsperiode 

fra ejer af området, Banedanmark. Placeringen er til sammenlig-

ning med andre områder i Sydhavnen længst fra naboer og skær-

met af en bygning (HOFORanlæg).  

 

Der har dog også været peget på problematiske forhold ved denne place-

ring. Placeringen ligger overfor Café South Harbour, og cafeens ejer er be-

kymret for cafeens fremtid med disse naboer. Cafeen har dog siden vores 

beslutning i februar etableret en glasindhegning af deres areal til udeser-

vering. 

Naboer har udtrykt bekymring ved udsigten til en drikkegruppe tæt ved. 

Det gælder naboer fra lejemål både ved Anker Jørgensens Plads og ved 

Enghavevej/ Hørdumsgade. Da der forventes en opdeling af gruppen, reg-

ner vi ikke med at problemet bliver så massivt, som vi har set på Anker Jør-

gensens Plads.  
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Stedet på hjørnet af Enghavevej/Hørdumsgade er ejet af Banedanmark, og 

undtagen en smal bræmme er arealet udlagt som fredskov. Der kan derfor 

kun opsættes tungere elementer (borde, bænke, skurkonstruktion) på en 

tynd stribe.  

 

Det bør undersøges, om et tidligere fungerende toilet på den nærliggende 

Sydhavnen Station kan genetableres.  

 

Venlig hilsen 

 

Joan Røge 

Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg 
 

 


