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Vi skriver til jer vedrørende vores bekymring for fremtiden for Anker Jørgensens Plads. 
Lukningen af Mozarts Plads i juni 2018 har, som I allerede er bekendt med, betydet at mange 
af øldrikkerne fra Mozarts plads er rykket ned på Anker Jørgensens Plads. Dette har resulteret 
i, at der siden har været massive problemer på pladsen i form af bl.a. voldsomt alkoholindtag, 
larm, slagsmål, narkohandel, løse hunde m.v. Det er med stor bekymring, at medlemmerne af 
Foreningen Anker Jørgensens Plads går endnu et forår og sommer i møde. For de fleste er 
forårets kommen en glædelig tid, men sådan er det ikke for beboere og butikker på og ved 
Anker Jørgensens Plads. For varmere vejr betyder flere og flere øldrikkere, der igen skejer ud 
på pladsen, mens larmen, uroen og utrygheden stiger i takt med deres alkoholindtagelse. 
På en god sommerdag kan antallet nemt være minimum 30-40 personer, der alle indtager 
pladsen med alkohol og højtalermusik fra formiddag til sent på aftenen - og til tider til langt 
på den anden side af midnat.  
 
Problemerne på pladsen har de senere år været et stort stresselement, og det har skabt stor 
utryghed og bekymringer for beboerne i området, især beboerne på og omkring pladsen.   
Problemerne skyldes i høj grad, at pladsen er for lille til den mængde og den type af 
mennesker, der har taget ophold her. Øldrikkernes massive daglige indtag af alkohol 
resulterer i, at tingene hurtigt og eksplosivt eskalerer. Akustikken på pladsen bliver forstærket 
af, at den er omkranset af høje murstenshuse. Og særligt i sommermånederne lugter pladsen 
fælt af gammel alkohol, opkast og madrester.  
 
Vi, der bor på og omkring Anker Jørgensens Plads har siden sommeren 2018 forsøgt at råbe 
myndighederne op, men dette til trods, er situationen kun blevet værre og vi føler os overset 
og overhørt af myndighederne. Pladsen er gået fra at være et centralt gennemgangs- og 
opholdssted, til i dag at være et sted som mange børnefamilier, pensionister og øvrige borgere 
i Sydhavnen går en lang bue uden om. Flere ressourcestærke beboere er flyttet, mens andre 
ønsker at flytte, og det lokale handelsliv i nærområdet taber omsætning på grund af 
forholdene på pladsen.  
 
Det er med stor glæde for foreningen, at der formentlig snart bliver sat overvågning op, da 
dette måske kan fjerne noget af narkohandlen på pladsen, men vi har ingen forventning om, at 
det kommer til at gøre en forskel i forhold til alkoholindtagelsen og de deraf afledte 
slåskampe, larmen og svineriet. Der skal andre tiltag til. 
 
På denne baggrund skal Foreningen Anker Jørgensens Plads bede jer om at træffe afgørelse 
om, at der som forsøgsordning, indføres alkoholfri zone på pladsen i perioden 1. april 2020 til 
30. oktober 2020.  Andre byer har indført alkoholfri zoner, bl.a. i Tårnby, hvor man har valgt 
at gøre området omring Tårnby Hovedbibliotek til alkoholfri zone. Det fremgår, at 
overtrædelse af reglen kan medføre bortvisning eller bøde. Billede af brochure er vedhæftet. 
 
Vi skal hermed tilkendegive vores forhåbning om, at I vil sikre beboere og det lokale 
handelsliv bedre og mere trygge forhold i den kommende sommer, end det har været tilfældet 
de seneste 2 somre. Vi er ikke i tvivl om, at alkoholfri zone på Anker Jørgensens Plads er det, 
der skal til for at sikre dette.  
 



Forslaget om alkoholfri zone har været forelagt AKB København, og 
Organisationsbestyrelsen har meddelt foreningen, at de bakker op herom.  
Forslaget har været forelagt ledelsen i den nærliggende Fakta på Borgbjergsvej, som ligeledes 
bakker op, ligesom handelsstandsforeningen i Sydhavnen også gør.  
 
Forslaget har den 27. februar 2020 været til drøftelse på lokaludvalgsmøde, og Lokaludvalget 
har valgt at støtte foreningen i forslaget.   
Dette viser, at der er massiv opbakning til forslaget om alkoholfri zone fra de relevante 
aktører i Sydhavnen.   
 
 
Vi ser frem til snarest at høre fra jer.  
 
Med venlig hilsen 
  
Foreningen Anker Jørgensens Plads 
Mail: foreningen.ajp@gmail.com 


