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Kommissorium for følgegruppe for metrostation på Mozarts
Plads

I forbindelse med planlægningen og arbejdet med etablering af
metrostation på Mozarts Plads, skal der etableres en følgegruppe med
repræsentanter fra lokalområdet.
Følgegruppen er omtalt i den hvidbog, der blev udarbejdet i
forlængelse af den forudgående høring af VVM for metro til Ny
Ellebjerg via Sydhavnen:
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”Der vil i samarbejde med Kgs. Enghave Lokaludvalg og
Områdefornyelsen blive etableret en følgegruppe, der skal bidrage med
at indtænke hensyn til samt alternativer for pladsens brugere i
anlægsperioden samt dialog om den overordnede indretning af pladsen
efter åbning af metroen.”

Nedenfor beskrives bl.a. formål og sammensætning af følgegruppen.
Formålet med følgegruppen
Følgegruppen skal bidrage med lokal baseret viden om pladsen. I
forlængelse heraf skal gruppen indtænke tilgængelighed og hensyn til
pladsens brugere og berørte borgere i anlægsperioden samt indgå i dialog
med Københavns Kommune om overordnede ideer til den endelige
udformning af pladsen.
Følgegruppen træffer ikke beslutninger, men leverer input om lokale
behov og ønsker, som vil indgå i Metroselskabets og Københavns
Kommunes arbejdes med etablering af metrostation på Mozarts Plads.
Emner for følgegruppen kan f.eks. vedrøre:
I anlægsfasen:
- Muligheder for ophold og placering af cykelstativer
- Placering af vinduer i hegnet og udsigtsplatforme
- Planlægning af borgerproces i fbm. Lokalplanproces
- Tilgængelighed omkring byggepladsen
Endelig pladsudformning:
- For eksempel ophold, legeplads, beplantning, cykelparkering
- Evt. indpasning af eksisterende funktioner som café og
motionsredskaber

Følgegruppens sammensætning
Følgegruppen skal sammensættes, så den bedst muligt dækker de
lokale interessenter. Forvaltningen foreslår derfor, at følgegruppen
sammensættes med følgende repræsentanter:
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Kgs Enghave Lokaludvalg, der dækker borgere, partier og
foreninger i bydelen (2 pers.)
Lokaludvalgets sekretariat (1 pers.)
Københavns Ældreråd (1 pers.)
Københavns Handicapråd (1 pers.)
Handel og erhverv ved Mozarts Plads/repræsenteret ved
kvartermanager for Sydhavnen (1 pers.)
Områdefornyelse Sydhavnens styregruppe, der ikke er medlem
af et af de øvrige nævnte udvalg, råd el. foreninger (1 pers.)
Sekretariatet for Områdefornyelse Sydhavnen (1 pers.)
Sydhavnscompagniet (1 pers.)
Ellebjerg Skole (1 pers.)
Boligafdelingerne, der ligger omkring Mozarts Plads:
AKB 1005-5, AKB 1008-7, AKB 1029-5, AKB 1012-9 (1
pers.),
Lejerbo LEJ 3840 (1 pers.)
Abf. Sønderstrandhus (1 pers.)

Formandskabet, og ansvaret for at indkalde følgegruppen, placeres hos
Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling. Herudover er
Teknik- og Miljøforvaltningen repræsenteret ved Byens Anvendelse
og Byens Fysik v. Områdefornyelsen.
Udover Teknik- og Miljøforvaltningen deltager også
Økonomiforvaltningen og Metroselskabet på møderne.
Koordinering
Foruden en følgegruppe vil der blive etableret en arbejdsgruppe i regi
af Områdefornyelse Sydhavnen. Denne arbejdsgruppe har fokus på
omplacering af nuværende funktioner på Mozarts Plads og etablering
af midlertidige byrum i anlægsperioden. Områdefornyelsens
arbejdsgruppe varetager desuden opgaver omkring udsmykning af
hegnet omkring byggepladsen.
Følgegruppen skal koordinere evt. tiltag med ovenstående
arbejdsgruppe samt med øvrige grupper under lokaludvalget og
områdefornyelsesprojektet, der arbejder med Mozarts Plads og
alternative byrum i metroens anlægsperiode.
Følgegruppen refererer til Københavns Kommunes styregruppe for
metro til Sydhavnen.
Koordinator i Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, sikrer
koordinering og tilbagemelding til styregruppen.
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Tidsplan og møder
Møderne indkaldes efter behov, men mindst 2 gange årligt med
opstart efteråret 2015.
Møder afholdes så vidt muligt på Karens Minde Kulturhus i Kongens
Enghave.
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