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Vedrørende alternativt byrum i Hørdumsgade 

 

Kære Ninna Hedeager Olsen 

 

Mange tak for dit svar af 7. oktober 2019 på Kgs. Enghave 

Lokaludvalgs henvendelse til dig om muligheden for at 

oprette et alternativt byrum i Hørdumsgade. Byrummet 

skulle tjene som en aflastning af Anker Jørgensens Plads, 

og skulle skabe social integration ved at tiltrække en 

bred kreds af borgere i Sydhavnen. 

 

I dit svar til lokaludvalget henviser du til et notat fra 

Teknik- og Miljøforvaltningen, der på fin vis beskriver 

vanskelighederne ved at oprette et byrum på BaneDanmarks 

areal ved Hørdumsgade. Du beder derfor lokaludvalget om 

først at prøve med en forstærket social indsats over for 

brugerne af Anker Jørgensens Plads, dette vil skulle ske i 

samarbejde med Socialforvaltningen, Økonomiforvaltningens 

Sikker By-enhed, Politiet og lokale aktører. 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har allerede et fint samarbejde 

med de nævnte aktører. Der gøres et stort arbejde fra 

alles side på at mindske de konflikter, der løbende opstår 

mellem brugerne på pladsen og mellem brugere og naboer til 

pladsen samt forbipasserende. 

 

Problemet er, at denne indsats ikke i sig selv er nok. Der 

er på trods af indsatsen stadig massive udfordringer ved 

at en stor gruppe af socialt udsatte personer opholder sig 

på et meget begrænset areal på Anker Jørgensens Plads. 

 

Der er nu gået 15 måneder siden Metroselskabet overtog 

Mozarts Plads, og brugerne flyttede herfra til Anker 

21. november 2019 

Sagsnummer 

2019-0308991 

 

Dokumentnummer 

2019-0308991-3 

 

 

Sekretariatet for Vesterbro 

og Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Lyrskovgade 4 

1758 København V 

 

EAN-nummer 

5798009800275 

 

www.kk.dk/lokaludvalg 

 

https://www.kk.dk/lokaludvalg


 

Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 2/2 

 

 

Jørgensens Plads. De 15 måneder har på trods af den store 

indsats fra Socialforvaltningen, Sikker By, politiet, 

Områdefornyelsen og lokale aktører slidt meget på 

sammenholdet i vores bydel og på tålmodigheden hos 

naboerne på pladsen. Det er svært at forestille sig, 

hvordan det hele skal hænge sammen i de ca. 4 år, der går, 

før Mozarts Plads genåbner 

 

Lokaludvalget vurderer, at den eneste måde vores 

udfordringer kan løses på er ved oprettelse af et 

alternativt byrum, og af de grunde vi har nævnt i vores 

første henvendelse til dig af 26. september 2019, ser vi 

BaneDanmarks areal ved Hørdumsgade som den eneste reelle 

mulighed for placering af et sådant byrum. 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil derfor bede dig om at 

foranledige, at mulighederne for at Københavns Kommune 

enten kan leje eller købe arealet ved Hørdumsgade af 

BaneDanmark undersøges til bunds. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Joan Røge 

Formand, Kgs. Enghave Lokaludvalg 

 

 


