
Kære Ninna Hedeager Olsen og Frank Jensen  

  
Foreningen Anker Jørgensens Plads skal hermed respondere på jeres svar af den 16. marts 
2020. 
  
I skriver, at I som kommune gør hvad I kan for at skabe bedre forhold, og henviser til, at der 
er opsat hegn, skiltning og at kommunens gadeplansmedarbejdere hyppigt kommer på besøg 
på pladsen. At der overhovedet er opsat hegn og skiltning er foreningens fortjeneste, og vi har 
måttet kæmpe hårdt og længe for at det er kommet op. Derudover er den forhåbentlige 
snarlige overvågningen ligeledes på initiativ fra foreningen.  
  
Henset til, at forholdene på Anker Jørgensens Plads kun er blevet værre og værre siden juni 
2018, bliver man som kommune nødt til at erkende, at gadeplansmedarbejdernes besøg på 
pladsen ikke har effekt. 
Vi er ligeledes godt bekendt med, at nærpolitiet oplyser, at de kommer forbi pladsen stort set 
dagligt, men har de oplyst jer om hvad deres indsats går ud på? Vi kan oplyse jer om, at der 
ret hurtigt bliver roligt på pladsen, når politiet er til stede men at tingene eskalerer lige så 
hurtigt, når de har forladt den. Derudover har politiets tilstedeværelse i forår- og 
sommermånederne ikke været tilstrækkelig og så ofte, som hverken de eller vi kunne ønske 
os. Selv problematikken omkring de dagligt løse hunde er heller ikke bedret, og vi ser, at der i 
denne sæson er kommet flere løse hunde til. 
I forhold til skiltningen med henvisning til ordensbekendtgørelsen, så er de opsatte skilte så 
små og placeret således, at de overhovedet ikke ses, hvis ikke man ved, at de er der.  
På baggrund af ovenstående kunne man foranlediges til at sidde med en oplevelse af, at 
Københavns Kommune de seneste år har vendt det blinde øje til, at kommunes handlinger 
ikke har afhjulpet situationen. Ligeledes føler og frygter vi, at man gang på gang holder hos 
os hen, måske med hensigt om at trække tiden til Mozarts Plads åbner igen i 2024. 
  
Som vi i vores brev af 1. marts 2020 skriver, så er vi som beboere ganske sikre på, at 
overvågningen ikke vil skabe en ændring i forhold til uro, støj og alkoholindtagelsen på 
pladsen og de deraf afledte slåskampe m.v.  Hvis I som kommune har en forventning om, at 
overvågning vil kunne løse problemerne, så er det os helt uforståeligt, at I ikke selv har 
foranstaltet det noget før. Det har tidligere været oplyst, at overvågning af pladsen ville blive 
opsat i februar 2020, og nu hvor vi hastigt nærmer os april, er det forsat ikke sat op. Vi kan 
derfor godt frygte, hvor længe endnu der skal gå før overvågningen kommer på plads. 
Vi kan endvidere meddele jer, at slåskampe og uroen allerede er i gang på Anker Jørgensens 
Plads, på trods af coronakrisen. 
  
Hvis I, som I skriver, tager beboernes oplevelser alvorligt, bør I ikke trække tingene mere i 
langdrag. I den perfekte verden kan man vente og vente, men vi beboere kan simpelthen ikke 
acceptere, at endnu en sommer skal bruges på at observere hvad der sker. Vi er nu godt på vej 
mod den 3. sommer med ulidelige forhold på og omkring pladsen. 
Hvis man beslutter at vente og se hvad overvågningens effekt er, hvor lang en periode 
forestiller man sig så er nok? Og når man så oplever, at det ikke har den ønskede effekt, og 
først derefter begynder at overveje andre indsatser, som så skal forelægges 
Borgerrepræsentationen, så når vi derhen, hvor alle I andre går på sommerferie, og vi beboere 
skal udsættes for endnu en sommer i orkanens øje. Inden vi har set os om, så vil man langt 



hen i efteråret begrunde den roligere tid på pladsen med effekten overvågningen, selvom det 
handler om vinterens komme i Danmark.   
  
Vi ved godt, at indførelse af et forsøgsprojekt med alkoholfri zone er et stort skridt, men det er 
også et nødvendigt skridt. Hverken som borger, samfund eller som kommune, skal 
vi acceptere den opførsel, der har præget pladsen i tiden siden lukningen af Mozarts Plads. Og 
det er netop hvad man gør, hvis der ikke sættes ind på flere fronter. Overvågning OG 
alkoholfri zone på Anker Jørgensens Plads vil give ro, tryghed og glæde tilbage til et område i 
Sydhavnen, der er og har været hårdt plaget de senere år. 
Vi har i vores brev til jer oplyst, at vi har opbakning til en forsøgsordning med alkoholfri zone 
fra både Lokaludvalget, Organisationsbestyrelsen i AKB, Handelsstandsforeningen og Fakta 
på Borgbjergsvej, og det bør om noget vise jer, at situationen er så belastende og betændt, at 
der skal drastiske løsninger til.   
  
Vi skal derfor igen på det kraftigste anmode jer om at vise, at Københavns Kommune tør tage 
de skridt, der skal til for at sikre en hel bydel en tryg og tålelig tilværelse, og at man ikke lader 
en uhæmmet drukkultur fortsætte uden konsekvenser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Foreningen Anker Jørgensens Plads 

 


