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Analyse
Denne analyse er blevet til på baggrund af interviews og idéudvikling med

• Sammen om Sydhavnen, Nabil Ben Chaabane
• SydhavnsKompagniet, Heidi Langkilde
• Karens Minde Kulturhus, Gunilla Herminge og Kaj Jessen
• Københavns Kommunes sociale indsats/Voksenenheden/Hjemløseenheden
• Det Grønlandske Hus
• Københavns Kommune Sikker By, Per Larsen og Lars Ethelberg Nielsen
• Café Monster Times, David Liwoch
• Beboere
• Øldrikkere

Konklusion

Ønsket om at normalisere Mozarts Plads og gøre den en plads for alle - sammen med 
øldrikkergruppen - bliver svært. Pladsen er gået fra før 2009-2010 at være et sted med en 
forholdsvis stille og rolig gruppe øldrikkere, som var bredt accepteret i kvarteret til at være 
et sted folk undgår! Der er kommet flere nye til, bl.a. fra Vesterbro Torv og boligen med 
psykisk syge, og misbruget er taget til med hårde stoffer. Adfærden er gået fra at sidde og 
drikke øl, til langt flere slagsmål og grænseoverskridende aparte og meget 
utryghedsskabende opførsel. Ligesom at brugen er gået fra at være i dagtimerne til at 
fortsætte ud på natten. 

Utrygheden er stor både internt i brugergruppen og hos beboere. Utrygheden i 
øldrikkergruppen har betydning for hvor meget overskud der er til at være sammen med 
andre. 

Men Sydhavnen har traditionelt set et stort hjerte for øldrikkerne og genetableres den 
tryghed som har været overfor gruppen tidligere, kan det få hjertet til at banke igen!

Derfor er der to niveauer i analysen af Mozarts Pladsʼ udviklingsmuligheder - og disse to 
niveauer er rapporten inddelt i:

Det menneskelige plan:
- Der er behov for en massiv social indsats, som både skal hjælpe mennesker ud af en 

stærkt situation og mindske “behovet for pladsen” for den gruppe. Fødekæden af nye 
brugere skal stoppes. Ligesom der samtidigt skal en specifik politiindsats til at skille de 
hårde stoffer ud og væk. 

Det arkitektoniske plan: 
- Rent arkitektonisk er Mozarts Plads rigtigt dårligt fungerende. Der skal ændringer til mht. 

åbenheden, siddemuligheder og grupperinger, lys og indsyn, springvandets funktion skal 
indtænkes, caféens udtryk retænkes og det generelle æstetiske udtryk, som skal øges 
kraftigt i kvalitet. 

Men de arkitektoniske forslag, som vi kommer med, vil kun komme til at fungere, og have 
den ønskede effekt for lokalområdet, med en forudgående og løbende forstærket social 
indsats!
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Indsatsen

Den indsats som der skal gøres før der kan gøres forhåbninger om at lave en plads for alle 
er mangesidet, men kan sammenfattes således:

• Der skal laves en massiv social indsats for at øldrikkergruppen kan blive mere tryg, 
komme ud af det mere massive misbrug, få andre gøremål og bedre boligtilbud og 
dermed mindre ophold på pladsen. 

• Der skal laves en massiv politiindsats for at få stofsalget skilt fra og væk fra pladsen.
• Øldrikkerne skal inddrages i udviklingen af pladsen og gøres til aktive partnere i 

aktiviteter på pladsen
• Der skal laves en kulturanalyse for præcist at vide hvad Sydhavnerne ønsker sig af 

funktioner og udseende på pladsen.
• Hele pladsen skal arkitektonisk omtænkes

Beboernes opfattelse

Tilbage i 2010 lavede Hausenberg en rapport som bl.a. så på Mozarts plads. Her havde 
de borgere de talte med følgende holdning til Mozarts Plads: 

...Øldrikkernes tilstedeværelse beskrives dog ikke som årsagen til, at øvrige borgere 
holder sig fra pladsen, og de opfattes ikke som et problem for bydelen af informanterne. 
Problemet ved pladsen er altså ikke dem, der bruger den nu, men nærmere oplevelsen af 
at der mangler noget. Der er ikke er noget at foretage sig, som den er indrettet nu. De 
praktiske funktioner som flaskecontaineren benyttes, men ingen af de adspurgte oplever 
at have en årsag til at opholde sig på Mozarts Plads ellers, da pladsen ikke indbyder til 
det. Her henvises særligt til, at pladsen mangler elementer, som appellerer og opfordrer til 
brug, eksempelvis en café med regelmæssigt åbningstider. I modsætning til det store 
udbud af caféer på både Sankt Hans Torv og Enghave Plads er det sjældent muligt at 
købe en kop kaffe eller et måltid på Mozarts Plads, da pavillonen på pladsen kun har 
åbent to gange om ugen, og der ikke findes andre alternativer af samme karakter. Dette 
understreger pladsens øde karakter.

“Alles Enghave - Et kreativt kraftcenter med sydhavnsånd” af Hausenberg
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Sidenhen er der kommet en Café, Monster Times, men den bruges meget lidt og er på 
ingen måde blevet et samlingssted. Samtidig har øldrikkergruppen præget pladsen, i en 
endnu højere grad end før - i negativ retning. De beboere vi har talt med, i oktober-
november 2011, peger direkte på øldrikkergruppen som en årsag til at undgå pladsen! Der 
er for utrygt nu, for meget vold, utilregnelighed og aparte opførsel. Sympatien er “feset ud 
af ballonen”.

Eet ønske har været at rykke øldrikkergruppen over på den lille del af Mozarts Plads. Det 
har de nu gjort helt af sig selv. Både for at give mere plads til cafeen Monster Times og 
splitte gruppen op, så den ikke er så stor. Begge dele for at mindske konfliktniveauet.

En trængt gruppe

Der er stort set ikke nogle områder i storbyer, hvor der ikke er øldrikkere. Men grupperne 
bliver trængt væk i et forsøg på at normalisere byrummene.  

Samtidig er der en generel politik om at de offentlige byrum er demokratiske. Men hvordan 
forståes dette, når nogle bliver trængt væk? På Vesterbro Torv får socialt udsatte, og især 
grønlænderne, kr. 500 i dagbøder. Een vi mødte havde bøder for kr. 10.000 for at være i 
dette offentlige kommunalt ejede rum! De har dermed ikke de samme rettigheder som 
andre til ophold i det offentlige rum! 

Hvor er derfor det demokratiske byrum, hvor forskellige mennesker mødtes efter eget 
valg? Mozarts Plads er, lidt hårdt optegnet, endt som en “sibirisk fangelejr” hvor de 
anderledes sendes hen, som vi ikke vil se på, dvs. det er en “belejligheds-politik” for alle 
os “normale”. 

Gadedør ved Engholmen ældreboliger, der støder op til Mozarts Plads
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Der er normalt ikke ressourcer til at skrive læserbreve i Kgs. Enghave og der er normalt 
ingen der klager, har vi fået oplyst. For her har vi bl.a. den laveste husstandsindkomst i 
Danmark, et fængsel tæt på som indimellem har udslusning til sydhavnen, et børnehjem 
med børn der er ofre for et eller andet, boligblok for psykisk syge, bandemiljø, alm. boliger 
hvoraf ca. 800 er med off. henvisningsret for kontanthjælpsmodtager og lign. og nu i 
stigende grad en opsamling af øldrikkere fra andre bydele!

Den sociale indsats

Der er en social indsats på Mozarts Plads. Det Grønlandske Hus er gået fra tre gange om 
ugen indtil 2008 til én gang om ugen nu, ligesom deres velfungerende madklub er blevet 
lukket. Hjemløseenheden er på den ene side gået fra to gange om ugen til nu én gang om 
ugen, men har på den anden side opgraderet Støtte-kontakt-person ordningen, som er der 
hver tirsdag på pladsen og hver fredag i Sydhavnskompagniet. 

Et andet vilkår som præger pladsen er, at der er hvad vi kan kalde en fødekæde i form af 
førnævnte et børnehjem, psykisk syge, rockermiljø, 800 almennyttige boliger og generelt 
dårlige sociale kår. 

Vi oplever også at både børn og teenagere kommer med deres forældre i misbrugsmiljøet 
på pladsen. Vi får også af vide af Sammen om Sydhavnen at der er massive sociale 
problemer i boligerne omkring, som er den del af fødekæden. Der er stort set mindst eet 
menneske med psykiske problemer i hver af de ca. 2.000 opgange!

For at ændre vilkårene og skabe mulighed for at komme væk fra misbrugsmiljøet, skal der 
en betydelig opgradering og fremfor alt en helhedstænkning af den sociale indsats til. 
Denne indsats kan både gøre brugerne “bedre” fungerende og dermed også mindske 
deres ophold på Mozarts Plads. Indsatsen skal f.eks. indehold følgende: 

1) Et koordineret helhedstænkende indsats med parter fra f.eks. socialforvaltningen, bolig, 
politi, beskæftigelse, misbrug og værktøjer som f.eks. konfliktløsning. Der er rigtigt mange 
konflikter i et sådant miljø, som de ikke kan eller vil gå til politiet eller andre myndigheder 
med, hvorfor vi med fordel kan bruge en mere neutral person som konfliktmægler.

2) Flere boligtilbud. Der er for få herberger og skæve boliger til socialt udsatte i 
København. Derudover kan misbrugere ikke få boliger igennem Københavns Kommune. 
De kan ofte kun henvises til nat-herberg, hvor de kun kan være fra 22-8.00. Derved bliver 
deres liv uden en fast bolig og dag-opholdssted meget ustabilt og misbrug på en plads 
som Mozarts Plads er nærliggende. Hvis de har hund er der kun eet herberg i København, 
hvor de må bo. 

3) Mere fremskudt sagsbehandling på Mozarts Plads - i dag er det kun for hjemløse. Fra 
det tilhørende social center på Toftegårds Plads, kommer der ikke nogen i dag.

4) Misbrugskonsulenter fra f.eks. alkoholenheden/rådgivningscentret/frederiksberg centret 
- dem kommer der ikke nogen af på Mozarts Plads til trods for massivt misbrug. 

5) Brugerne har selv ytret interesse for at bidrage ved arrangementer ud fra de interesser 
de har. Der kunne evt. også være aktiviteter rettet mod gruppen. 
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6) Kan man ansætte en vicevært fra brugergruppen? På den måde kan der skabes et 
mere konstruktivt tilhørsforhold til pladsen for en eller flere personer, som tager 
udgangspunkt i de kompetencer en sådan person har mht. kendskab til pladsen og 
lokalområdet: Hvor er der strøm, vand, redskaber, specifikke indkøbsmuligheder, etc. - til 
gavn for udefra kommende, f.eks. musikere, arrangementsholdere, bod-havere, etc.. 

Misbrug og salg af stoffer

Vi har kendskab til hashsalg og har i rimelig grad fået bekræftet salg af hårde stoffer. Om 
eftermiddagen er der observeret biler, der kommer og poser, der skifter hænder. Om 
aftenen er der både en forlænget fest ti 2-3 tiden om natten og et meget aparte og 
voldsom opførsel. Dette tyder på at der er noget andet på spil, end den “normale” 
øldrikkeradfærd, hvor de typisk går hjem når der bliver mørkt. Dvs. ved 16-tiden om 
vinteren og 21-tiden om sommeren. 

Der er alvorlige problemer forbundet med dette stofsalg, idet dem der sælger medtager et 
helt anderledes hårdt omgang. Ligeledes er det normale hashsalg præget af, at nogle 
hårde gutter har sat sig på dette og truer og tæsker andre der prøver på at sælge. Det har 
betydet øget utryghed og har frataget almindelige misbrugere en indtægtskilde, der ikke 
generer det store i Sydhavnen. Men som gør at de sandsynligvis må ty til andre former for 
kriminalitet som indtægtskilde til deres misbrug. Hvordan det påvirker Sydhavnen er uvist. 

Det må på det kraftigste tilrådes at der genfindes en “normal tilstand” på pladsen og at det 
meget hårdere miljø og stofsalg fjernes ved en specifik indsats. Det er sandsynligvis kun 
en politiindsats der kan klare dette. Vi har talt med Per Larsen fra Københavns Kommunes 
Sikker By, som både foreslår en specifik politiindsats og at man søger at få en “Din 
Betjent”. Det er en betjent som færdes i et givent nærmiljø, lærer folk at kende og kan 
være med til at skabe tryghed også indenfor en gruppe som dem på Mozarts Plads. 

De bliver sagt i gruppen at dem som nu sidder på hashsalget også dermed holder 
Sjælørbanden væk. Det kan der så være visse fordele ved, men hvordan det hænger 
nærmere sammen må undersøges. 

De gode bidrag og inddragelse

Manglende information og kontakt kan hurtigt give anledning til mytedannelse og få de 
udsatte til at føle sig så fremmedgjorte og forfulgte, at de reagerer med trods og 
manglende hensyntagen til byrummets andre brugere. Omvendt kan de bidrage med 
relevant viden, og der skal ikke nødvendigvis en stor indsats til, for at de føler sig hørt og 
inkluderede. 

Fra “Byen som Dagligstue - byfornyelse med plads til socialt udsatte”, 
af Hausenberg, Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter 

Øldrikkerne har været med til at lægge græs, passer pladsen, laver fællesmad på grill, bål 
til at varme sig på, passer på hinanden og holder tilsyneladende bander væk. 

Brugerne viser med deres handlinger at de ønsker at være en del af Sydhavnen og 
bidrage til fællesskabet. Det kan med fordel aktiveres.
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Der er meget viden at hente om det offentlige rum generelt og om Mozarts Plads specifikt 
hos øldrikkerne. De har typisk opholdt sig på pladsen og andre pladser i 6-8 timer om 
dagen, hver dag i flere år. Vi kan med rette kalde dem superbrugere! Der er derfor store 
fordele i at inddrage dem mht. hvordan pladsen bruges og hvad den skal kunne. Det 
kræver nogen, der kan gå ind i den dialog og facilitere at den viden kommer frem og bliver 
oversat til at kunne indgå i processen. 

Stil krav
Inddragelsesprocessen handler dog ikke kun om dialog, men også om at kunne stille krav 
til både udsatte og andre borgere. I forhold til de udsatte er det her centralt at alliere sig 
med nogle aktører, de kender og er i berøring med. Det kan være professionelle eller 
frivillige, der arbejder med de udsatte, kan oversætte deres behov og give indsigt i 
indbyrdes grupperinger med videre. Men også en lokal beboer, caféejer, politibetjent, 
parkbetjent eller vicevært med et socialt sindelag, kan spille en central rolle som mediator 
mellem udsatte og andre brugergrupper og sikre den gennemgående personlige kontakt, 
der også varer ved, efter at den egentlig inddragelsesproces er ophørt.

Fra “Byen som Dagligstue - byfornyelse med plads til socialt udsatte”, 
af Hausenberg, Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter 

Ved at høre og inddrage øldrikkernes behov og ønsker, vil vi både opnå at de føler sig set 
og respekteret, at de føler ejerskab for den fornyede plads samt at det er både muligt og 
rimeligt at stille krav til dem. Der opstår dermed en forhandlingsmulighed, hvis de har fået 
noget, der kan tages fra dem igen ligesom det naturligvis skaber ansvar. 

Sydhavns kultur

“Mange har sagt at de ikke har en café som andre bydele - men de bruger ikke cafeen 
Monster Times som er dér.”

Heidi Langkilde, Sydhavnskompagniet

Hvem er sydhavnerne og hvordan skal pladsen afspejle dette? Det er vigtigt at få afklaret 
inden vi går videre med at udforme aktiviteter, funktioner og æstetisk udtryk for den 
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fornyede Mozarts Plads. Er graffiti noget Sydhavnerne er glade for med deres store 
gruppe af ældre arbejdere og kreative selvbyggere? Er der nogen der spiller skak her? Er 
petang en yndet sport? Hvorfor vil de ikke drikke Københavns billigste cafe latte? 

Der er et stort ønske til at det som bliver lavet rent fysisk har en høj kvalitet. Kvalitet gør at 
vi passer på det - men hvad er kvalitet i Sydhavnen? Hvordan ser det ud? 

Sydhavnen rummer både klassiske og uniforme lavetagebyggerier, og her usædvanligt 
mange personlige tegn, som vidner om et stort identitetsfølelse omkring det at bo i 
Sydhavnen - men rummer også en kreativ selvbygger by, med store æstetiske og 
personlighedsudtryk. 
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Derfor mener vi at en “standard konform middelklasse plads”, som vi ser så mange af 
skyde op i København fortiden, vil være forfejlet i Sydhavnen! Ligesom den der er i den 
ellers fine rapport “Alles Enghave - Et kreativt kraftcenter med sydhavnsånd”:

Fotocollage forslag til Mozarts Plads, fra rapporten “Alles Enghave - Et kreativt kraftcenter med 
sydhavnsånd” af Hausenberg

Vi foreslår derfor at man på den ene side for lavet en konkret kulturanalyse mhp. pladsen 
(se forslag til proces) samt inddrager det kreative byggemiljø i musikerbyen. 

Alternativ til Mozart Plads som samlingsplads

Karens Minde opfatter vi som et meget velfungerende centrum for Sydhavnens beboere i 
alle aldre med både cafe, radio, bibliotek og en stor mængde andre tilbud. Lige ved siden 
af er der heste, kaniner etc. Af andre områder vi umiddelbart kan se kan bruges til at 
samle bydelens borgere, vil vi gøre opmærksom på flere: det grønnere område foran 
Frederikshøj, den store græsplæne, der er ved hundelufterstedet imellem boligblokkene 
på Mozartsvej.

Forslag fra socialarbejderne på Mozarts Plads
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Både socialarbejderne og Karens Minde Kulturhus peger på muligheden for at have en 
anden samlingsplads end Mozarts Plads. De peger på de grønne arealer ved Sjælør 
Boulevard over Mozartsvej op til Wagnersvej imod Karens Minde. Her er grønt og åbent, 
legeplads og boldbur, parklignende stemning og adgang til Sydhavns kulturelle centrum 
Karens Minde!
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Procesplan

Indledning

Der er fire nøgleområder i den videre proces:

• Udvikle en længerevarende indsats, der har fokus på de sociale problemer inkl. det 
anspænde forhold i mellem øldrikkere og andre brugere

• Finde rådgivere og lave et arkitektonisk program for Mozarts Plads
• Fortalervirksomhed, dvs. få politikere, politi og andre partere interesseret i at gå ind i 

udviklingen af Mozarts Plads
• Fundraise

Nedenstående er ikke en fyldestgørende køreplan for dette - det er ikke muligt indenfor 
rammerne af denne rapport -  men en række anvisninger og ideer, som kan sætte 
processen i gang. 

Helhedstænkning

Der er allerede etableret samarbejde med Center for Sikker By (www.kk.dk/sikkerby).

Dette samarbejde skal fastholdes og udvikles, således at deres koordinerende muligheder 
benyttes. De har tilkendegivet at de vil arbejde for at skabe et helhedstænkende team på 
tværs af forvaltninger, politi og andre initiativer. Dette skal konkretiseres i januar-februar 
2012.

Tryghed på pladsen

Anmod om at få en “Din Betjent”. Det er en betjent som færdes i et givent nærmiljø, lærer 
folk at kende og kan være med til at skabe tryghed også indenfor en gruppe som dem på 
Mozarts Plads. Tal evt. med Per Larsen fra Sikker By.

Et andet rigtigt godt værktøj til at skabe tryghed er at skabe møder imellem øldrikkerne og 
andre. Kender du een, føler du dig tryg ved alle! Når der f.eks. er fællesmøder, 
arrangementer og fælles arbejdsdage i Sydhavnen skal der gøres en stor indsats for at 
øldrikkerne kommer med. Dette kan gøres både overordnet og i de enkelte ejendomme, 
ved at inddrage disse i en trygheds/lære-hinanden-at-kende plan. Det at vi har mødt “een 
af dem” og måske været i gruppe med dem i en workshop, gør at vi f.eks. kan hilse når vi 
går forbi pladsen og dermed nedbrydes barriere og (ofte ugrundet) frygt. Os der er 
kommet i blandt øldrikkerne, har oplevet at de er søde og rare og føler os meget trygge. 
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Fundraising og partnere

Der er forskellige muligheder for at få partnere og midler til projektet. Der er generelle 
fonde til byrum og sociale forhold, men også andre muligheder f.eks. 

• Realdania (www.realdania.dk), stor fond, støtter nytænkning i det byggede miljø
• www.bikubenfonden.dk, stor fond der bl.a. støtter at give et bedre liv til socialt svage
• www.ludvigsenslegat.dk/, der støtter off. og frivilliges samarbejde mht. unge med 

psykiatriske lidelser, kriminalitetstruede, alkohol- og stofmisbrugere
• www.robinsohnfonden.dk. støtter initiativer m.v. for børn og unge, der lever under 

belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen 
støtte fra det offentlige. Belastende og uværdige forhold er f.eks. at leve i et narko-, 
prostitutions-, voldsmiljø eller i et nedbrydende familiemiljø og lignende.

• Statens Kunstfonds udvalg for kunst i det off. rum (www.kunst.dk/alle-tilskud/tilskud/
kunst-i-det-offentlige-rum-statens-kunstfond/), hvis vi vil bruge kunstnere til at udsmykke 
pladsen. Dette kunne f.eks. være til at omtænke pavillonen, springvandet eller nye 
rumskabende elementer. 

• Firmasponsorer og partnere i lokalmiljøet. Der er mange virksomheder idag som har en 
CSR (Corporate Social Responsibility) strategi, som f.eks. handler om at støtte sociale 
formål eller lokalmiljøet. I området ligger f.eks. virksomheder som Euromaster Danmark 
A/S, Citroën Danmark A/S, Stark K & M City, Metro, Ericsson Danmark A/S.

• Sydhavnskompagniet vil gerne stå for at mobilisere deres brugere, hvoraf nogle af dem 
kommer på Mozarts Plads til at få ideer, planlægge og gennemføre ideer. Med dem kan 
mindre afgrænsede tiltag gennemføres. 

Der er langt flere relevante fonde f.eks. på www.ideer-for-livet.dk/iflfonden/andrefonde/ 
ligesom det er muligt at finde en professionel fundraiser som f.eks. får 10-15% af det han/
hun skaffer. 

Rådgivere: Inddrag de lokale kreative

Sydhavnen adskiller sig kraftigt fra andre bymæssige socialt udsatte steder ved at have 
musikerbyen, med den myriade af selvbyggede huse, kunstneriske udsmykninger, frodige 
kreative haver, naturen i sig selv og de mennesker, der har valgt at bo i sådan et miljø. 

Disse kræfter og selvbyggerånden er en del af sydhavnens selvforståelse, kan med fordel 
inddrages i processen og den æstetiske udformning af Mozarts Plads. 

Vi har f.eks. talt med Laura Winge, social designer/kunstner, Hf Kalvebod 11, mobil 3022 
2322, www.laurawinge.dk, der kunne være et sted at starte. 

En mulighed er at opbygge et ligeværdigt team af lokale fra ovenstående miljø med 
design/arkitektur/byrumserfaring, et arkitektfirma, øldrikkere og udvalgte personer fra de 
lokale organisationer fra Mozarts Plads gruppen. Men fasthold princippet om at de lokale 
løsninger er de bedste. Et sådant team har bl.a. fungeret optimalt på Enghave Plads i 
etableringen af et sted for øldrikkerne og andre brugere. 
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Værdier

Sydhavnen har en helt fantastisk historie og stærk fælles identiten. Folk er generelt meget 
glade for at bo her. Der er generelt en norm og tradition for at sige at “der skal være plads 
til alle”. 

Det er vigtigt i denne svære tid mht. problemerne på Mozarts Plads at forsøge at fastholde 
denne tolerance. Denne “social lim”, der binder folk sammen og skaber tolerance for 
forskelligheder skal derfor italesættes. I lokalavis, brochurer, hjemmesider, foldere, 
plakater, opslag, etc. kan en eller anden form for “dem er vi” slogan skrives. 

Samværet som fællesskab

...begivenheder lancerer en fælles brugskultur i en positiv ånd og viser, hvordan stedet kan 
bruges af hele byen på mange forskellige måder. det at have haft en god oplevelse på en 
plads gør os mere positivt indstillede over for stedet – og dermed ofte også overfor de 
udsatte, som bruger det til dagligt. Vi kan oven i købet have set de udsatte i forbindelse 
med den gode oplevelse, hvilket yderligere gør tolerancen større.

Fra “Byen som Dagligstue - byfornyelse med plads til socialt udsatte”, 
af Hausenberg, Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter

Sydhavnen har, især med Sammen om Sydhavnen som omdrejningspunkt, gennemført en 
del events, der har skabt liv og fællesskab på Mozarts Plads. Det som kan være 
målsætningen i det videre er at give folk en konkret oplevelse af at kunne være på 
pladsen, selvom der er øldrikkere. Det kræver, anbefaler vi, at øldrikkerne indtænkes i 
planlægningen og afviklingen af events. F.eks. ved at de informeres i tide, spørges til råd, 
får konkrete opgaver før, under og efter eventsen. Dette skal ske i en anerkendelse af 
deres kendskab til pladsen og lokalområdet og hvordan den kan inddrages i 
planlægningen af events. F.eks. om hvor der er el, vand, folk der kan noget specifikt, hvor 
man køber bestemte ting, etc. 

Der skal være noget flot at blive set i rammen af. Folk skal have en selvbilledes-venligt 
ramme at skrive sig ind i på pladsen. 

Der skal arbejds bevidst med at “tynde ud”, således at der er flere andre brugere end 
øldrikkerne. Det skal være sådan at der er så mange som muligt som andre brugere kan 
identificere sig med og dermed føle sig trygge i blandt. Dette gør også at øldrikkerne bliver 
bevidste at nu er der andre normer, der gælder, end når de er på pladsen alene. Dette er 
naturligivs nemmere sagt end gjort. Men ved at være bevidst om det, kan det indtænkes i 
forskellige sammenhænge. 

Pladsens brugsmæssige muligheder

Der er i dag rimeligt frie hænder til at gøre ting på pladsen fra kommunens side. Dette er 
virkelig positivt og nødvendigt - og skal fastholdes. Det skal måske formaliseres, men det 
må være en afvejning om man ønsker at “teste de løse rammer”. 
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Det er usandsynligt at der vil være de samme professionelle ressourcer, som andre bydele 
har til at organisere events, som f.eks. folkene bag Distortion, Gam3, Jazzfestival, etc. 
Ligesom områdets stærke lokale kulturaktør Karens Minde ikke ser den store interesse i at 
bruge Mozarts Plads, da de har deres eget grønne udeareal. Derfor er området stærkt 
afhængig af helhedsplaner og andre organisationers indsats og bevillinger. 

Kulturanalyse 

Vi anbefaler på det kraftigste at I laver en kulturanalyse, for at forstå hvilke ønsker 
sydhavnerne har til pladsen og dens kulturtilbud. Sydhavnen er et ganske andet sted end 
så mange andre steder. Dette skal indretningen og tilbudene også afspejle. Denne 
analyse skal rådgiverteamet, der skal lave pladsen bygge deres løsning op på. 

Vi har haft kontakt til forskellige som kan stå for en sådan kulturanalyse for et 
overkommeligt budget:

Majken Hviid, Cand.scient.anth. (foråret 2012). Har udført feltarbejde i Istanbul og skriver 
speciale om byudvikling og socialt udsatte i Istanbul.  Arbejder tværfagligt med 
eksperimenterende borgerinddragelse og har arbejdet med en række kunstprojekter i 
boligsociale områder. Er medstifter af projektet Prags Have - som har vundet prisen for 
Københavns bedste sociale og kulturelle projekt 2011. Har derudover arbejdet med 
Arkitekter Uden Grænser, både med rådgivning i forbindelse med udenlandske projekter 
samt oplysningsprojekter i Danmark. 
Kontakt: Mobil 40 34 13 93, email majkenhviid@gmail.com

Nina Poulsen, ph.d. Antropolog, freelancer på Living Institute som interkulturel 
kompetence konsulent hvor hun rådgiver og coacher ledere og medarbejdere i 
internationale virksomheder i kulturforståelse og konflikthåndtering. Har hos SoftAdvice 
arbejdet med kompetenceafklaring, coaching, kurser og workshops for ledige. Har 
arbejdet hos Zentropa Interaction med spilbaseret undervisning, forandringsprocesser, 
brugerinddragelse og organisationsudvikling.
Kontakt: Mobil 20 71 10 12, email nina@etnografen.dk

Studerende på DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) kontakt Lektor Ingelise 
Flensborg, ph.d.
Kontakt: Telefon 88 88 98 43, email ingelise@dpu.dk
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Byen som dagligstue

Det kan på det kraftigste anbefales at bruge rapporten “Byen som dagligstue”, som giver 
anbefalinger til hvordan man får pladser med socialt udsatte og andre brugere til at 
fungere. Kan rekvireres gratis på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/
VisPublikation.aspx?Publication=504

Den indholder anbefalinger mht.:

• Bevar Byens Bagsider, hvor der er plads til det andre ikke vil se
• Skab mangfoldige Byrum, frem for ensartede
• Sørg for godt byinventar, der anerkender udsatte 
• Skab byrum med flow, funktionsopdeling og valgmuligheder
• Overvej afgrænsede zoner, hvor udsatte kan være sig selv
• Skab trygge steder for udsatte og dermed for andre
• Understøt ansvarlighed med design og konfliktløsning
• Glem ikke de unge rødder, så kan de skabe utryghed
• Tal med de udsatte, ikke bare om dem
• Hør alle parter, lad dem mødes og skab netværk
• Skab en enkel og kort proces, gerne med festlige begivenheder
• Husk samarbejde på tværs i kommunerne
• Løs bureaukratiske knuder, så gode tiltag ikke strander
• Få alle aktører på banen, de kan bidrage med forskellige ting
• Husk helheden hele byen, hele døgnet, hele indsatsen
• Overvej problemets niveau, kan det løses lokalt eller på et højere niveau
• Brug politik og pragmatik, både klare udmeldinger og stilfærdige løsninger
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Nuværende arkitektur 

Pladsen virker nedslidt og trist
Pladsen beskrives som øde og død. Den eneste gruppe der bruger pladsen regelmæssigt er en stor gruppe 
øldrikkere. Nogle adspurgte siger at denne store gruppe skræmmer andre brugere væk, mens andre siger at 
pladsen er så trist og nedslidt at de alligevel ikke ville bruge den. Efter at der er kommet græs på den 
centrale del af pladsen synes flere at pladsen er blevet pænere. 
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Der mangler grunde til at opholde sig på pladsen 

Pladsen bliver mest brugt til gennemgang. Dette skyldes at der ikke er ind tænkt gode muligheder for ophold 
og aktiviteter på pladsen. Der er for få siddepladser og disse er placeret i høje, tætte bøgehække, hvilket kan 
give en utryg og klaustrofobisk oplevelse. Der er ikke ind tænkt smukke fixpunkter på pladsen som man kan 
sidde og nyde at se på. Der mangler udendørsservering i form af en cafe, isbar eller spisemuligheder. Der 
mangler detailhandel på pladsen. Bil trafikken hen over pladsen virker forstyrrende og larmer og øger 
følelsen af at det er et sted til gennemgang. 

Belægning

Der er forskellige former for underlag på pladsen. Chaussesten i og omkring springvandet, som også 
forsætter ud i stråler. Gamle rester af asfalt, især ved pavillonen og langs kanten af pladsen. Grus. 
Rullegræs som er lagt ud over gruset. Problemet ved gruset er at det giver meget støv om sommeren og 
dette underlag inviterer ikke, som græsset, til ophold da man ikke kan sidde på det uden at blive støvet og 
beskidt.
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For få siddemuligheder

Der er placeret 11 Københavnerbænke på pladsen. De 8 er placeret i indhak i 4 bøgehække. De resterende 
3 bænke er placeret under Lindetræerne. Personer fra øldrikkergruppen har opsat 3 borde/bænke grupper. 
Disse bliver kun brugt af øldrikkerne.  Der mangler fixpunkter for siddepladser. Springvand og siddepladser 
er ikke tænkt sammen.

Smuk via beplantning

Pladsen er nedslidt, grå og kedelig at se på. Det har hjulpet at der er kommet rullegræs på den centrale del 
af pladsen, ved springvandet. Der er også kommet en lille høj med vilde blomster ved siden af springvandet. 
Selvom rullegræsset har bidraget meget til at gøre pladsen grønnere og mere behageligt at opholde sig i, så 
er det ikke en optimal løsning. Græsset vil hurtigt blive nedslidt og ødelagt hvis der kommer flere brugere på 
pladsen, især da det kun er lagt på grus og ikke på muld. Græsset er svært at vedligeholde og holde rent. 
Der er stadigvæk grus under Lindetræerne og langs kanten af pladsen. Der er ikke lagt græs på den lille del 
af pladsen.
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Belysning

Der er placeret gadebelysning mellem Lindetræerne, samt to store lamper i ophæng over pladsen. Denne 
belysning er ikke optimal. Pladsen bliver ikke tilstrækkeligt oplyst når det er mørkt, hvilket øger den generelle 
følelse af utryghed ved pladsen. 

Pavillon drukner på pladsen. 

Pavillonen på Mozarts plads er en smuk og harmonisk bygning. Desværre ligner den en selvbygget 
Christianiahytte på grund af det ufærdigt maleri på ydersiden. Selvom pavillonen er en central bygning på 
pladsen forsvinder den nærmest på grund af udsmykningen og det er svært at afkode hvilken funktion 
bygningen har. Er den et værested? En bolig? Et lager? En butik? Det er meget svært at se at pavillonen 
faktisk rummer en hyggelig cafe. Indgangspartiet til pavillonen fungerer ikke godt. Den består af en rampe 
bygget af brosten der danner nogle høje bede. Bedene er triste og misvedligeholdte. Rampen op til 
pavillonen er problematisk fordi den er for lang og trang, den afskærer den direkte kontakt med pavillonens 
udeområde. For at komme om på siderne af pavillonen, hvor det ville være naturligt at have udeservering, 
skal man gå for langt. Området omkring pavillonen er desuden meget nedslidt, især bagsiden af pavillonen 
virker trist og ulækker (stykket mellem pavillonen og bøgehækkene). Belægningen af asfalt er revnet og 
hullet, der ligger en del affald og der står flere høje bøgehække som lukker lyset ude og gør det svært at se 
om nogen nærmer sig, dette gør området utrygt og klaustrofobisk. 
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Springvandet er for stort og larmer for meget

Vi har desværre kun hørt negativt om springvandet. Alle grupper kritiserer springvandet for at være for stort 
og larmende. Springvandet er placeret centralt på pladsen, men tæt på vejen. Det fylder for meget i forhold 
til at det står så centralt. Desværre er der ikke mulighed for at gruppere sig rundt om springvandet på for 
eksempel bænke, så man kunne sidde og kigge på vandet. Det ville under alle omstændigheder heller ikke 
være rart at sidde så tæt på en trafikeret vej og kigge på et springvand. Hvis man sidder på kanten af 
springvandet bliver man våd fordi strålen er for kraftig.

De store Lindetræer

Der er for mange store skyggefulde træer. Området under træerne bruges ikke, da der er meget få 
siddepladser,  grus der støver og meget skygge. Der er meget skygge fordi bygningerne omkring pladsen 
blokerer for sollys, samt at træerne i sig selv skygger for lyset. 

Mozarts Plads - en normativ analyse med anbefalinger for udviklingen af  pladsen og dens brug

22



Øldrikkergruppen fylder for meget

Sydhavnerne vil gerne have at der er plads til manden på bænken, men mange føler at der er kommet for 
mange udsatte brugere i forhold til andre brugergrupper. 
Der er for meget ballade, for mange fulde mennesker og slagsmål til at andre brugere føler sig trygge på 
pladsen.

Stofhandel

Der bliver handlet med hash, men muligvis også med hårde stoffer. Dette gør at andre brugergrupper ikke 
har lyst til at opholde sig på pladsen. Bøgehække der gør det er let at skjule stofhandel. Hækken er for 
massiv, tæt. 

Hunde

Nogle øldrikkere har store hunde som går løse. Disse hunde er meget vigtige for denne gruppe, da en del er 
hjemløse og hunden giver dem tryghed når de færdes og sover på gaden. Hundene er som regel søde og 
venlige, men for andre brugergrupper kan de virke store og skræmmende.
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Trafik på tværs af pladsen

Mozarts plads bliver skåret over af en vejbane med trafik mellem Mozartsvej og Borgbjergsvej. Buslinjerne 
3A og 10 indgår i denne trafik og har busstoppested på selve pladsen. Trafikken skærer pladsen over i to 
dele og gør det svært at opfatte pladsen som et hele. Trafikken er også med til at man oplever Mozarts plads 
mere som et gennemgangssted, end som et sted der opfordre til ophold. Trafik gør at man oplever et sted 
som mere beskidt og forurenet. Støjen fra biler og busser virker forstyrrende og gør det sværere at slappe af 
og nyde et ophold.
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Forslag til den arkitektoniske udvikling
Vi har samlet og kategoriseret de forskellige ønsker fra området til en ny Mozarts plads. 
Disse står i starten af hvert afsnit, som vi så kommenterer og videreudvikler. Forslagene 
tager dermed udgangspunkt i sydhavnens egne ønsker. 

De forslag som vi kommer med er i udpræget grad givet i form af referencebilleder. Det 
gør, efter vores erfaring, at det er væsentligt nemmere at vælge i og blive enige udfra. 
Fremfor tekst, som skaber forskellige billeder hos forskellige mennesker. 

Planter og grønne bede

· Permanent græs og bærbuske på pladsen
· Mere grønt: blomster og træer
· Grønne bede og blomster på Mozarts plads
· Grønt område, blomster bede
· Opdeling af pladsen i små rum/afskærmninger af fx buske.
· Mozarts Plads skal gøres til et levende sted for alle – og gøres grønt i stedet for 

beskidt.

Det er en god ide at lave transparente ruminddelinger med grønne vækster og siddepladser, langs kanten af 
pladsen. Det vil give mulighed for forskellige grupperinger og skabe en mere intim stemning på pladsen. De 
grønne planter vil gøre pladsen smukkere og mere indbydende at se på. Grønne oaser vil få flere forskellige 
brugergrupper til at opholde sig længere tid på pladsen, i stedet for kun at passere igennem området. Dette 
vil resultere i at øldrikker-gruppen vil virke mindre dominerende.
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Legeplads

· Legeplads på Mozarts Plads
· Mere legeplads – inklusiv babygynge- på Mozarts Plads
· Klatrestativ, rutchebane, gynger på Mozarts Plads
· Spiralrutchebane legeplads på Mozarts Plads
· Udendørs træningsredskaber alle kan få glæde af det børn, unge, voksne og ældre.
· En lille legeplads og flere borde

Vi mener ikke er skal anlægges en decideret legeplads på Mozarts plads. Der er mange andre mere oplagte 
steder for og allerede etablerede legepladser i området. Ved Sjælør Boulevard, i gårdmiljøerne og i Valby 
parken. En legeplads vil tage alt for meget plads fra andre aktiviteter på pladsen. Det er ikke 
hensigtsmæssigt at placere en legeplads på en central byplads . Vi forudser for mange konflikter mellem 
småbørns familier og de nuværende brugere som har været på pladsen hidtil, nemlig øldrikkerne. Man 
kunne dog kombinere de nye grønne ruminddelinger og siddepladser i kanten af pladsen, med områder der 
invitere til leg og aktivitet for alle aldersgrupper. 
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Siddemuligheder

· Flere borde, stole og bænke
· Noget at sidde på i solen, fx en terrasse, der er forhøjet, så man kommer til at sidde 

i solen

Hvis pladsen skal tiltrække andre brugergrupper end de nuværende er det vigtigt at der kommer nye 
attraktive siddepladser til. Disse siddepladser skal placeres så det er muligt at flytte med solen rundt på 
pladsen. Siddepladserne skal også placeres i nye halvtransparente rumdannelser, der gør det muligt for 
mange forskellige grupperinger på pladsen. Man skal kunne sidde således at man ikke genere andre 
grupperinger eller bliver generet af andre grupperinger. Siddepladserne skal placeres så man har behagelige 
fixpunkter og udsyn over pladsen. 
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Springvandet

· Et pænere springvand, oprydning hos Fakta og ingen løse hunde
· Et lille vandfald 

Vi foreslår at springvandet omlægges til et mindre skulpturelt og kreativt vandelement. Det kunne for 
eksempel ligges ned i plan med pladsen og inddeles i elementer, der har forskellige funktioner. Nogle kunne 
have forskellige dysser der sprøjter vand op, mens andre kunne have planter, forskellige farver og materialer 
eller være små soppebassiner. 
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Mere liv på Mozarts plads

· Amfiteater til koncerter og fx Fri Film og med mulighed for cirkustelt
· Flere aktiviteter på Mozarts Plads 
· Mere liv og flere aktiviteter på Mozarts Plads 
· Piedestaler på Mozarts Plads, hvor kunstnere gratis kan udstille deres værker i en 

begrænset periode
· Petanque 
· Bordtennis borde, hvor bat kan lånes fx i fakta

Der er et stort ønske om mere liv og flere aktiviteter på Mozarts plads. Der bliver allerede afholdt 
loppemarked hver uge i sommerperioden. Derudover har der været afholdt forskellige bygge og 
kunstprojekter med udstillinger i byrummet. 

Vi foreslår at Mozarts plads vigtigste funktion bliver en bydelsplads og samlingspunkt. Pladsen ligger midt i 
bydelen og egner sig derfor godt som et sted hvor man kan mødes, både med mennesker man kender og 
mennesker man ikke ellers ville møde. 

Ved at bibeholde pladsens åbenhed kan pladsen bruges til markedsdage, loppemarkeder, koncerter, byfest, 
forsamlinger og torvedage. 

Den lokale detailhandel kan trækkes ud på pladsen, ved ugentlige eller månedlige torvedage og derved 
aktivere og underbygge Sydhavnens store fællesskabs følelse.
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Tilbage til lokalmiljøtanken: I gamle dage og i de varme lande var  og er markedspladser et samlingspunkt, 
hvor vi mødes. I Køge har man fra tid til anden boder på pladsen, hvor en stor del af områdets butikker 
sælger udvalgte varer lidt billigere. Det gør at køgegenserne går rundt blandt hinanden, hilser på ,sludrer og 
køber gode tilbud. Samtidig er modellen god for Sydhavnen, fordi vi ikke behøver skabe et nyt marked. Vi 
skaber snarere en god fælles oplevelse, når vi alligevel køber ind lørdag formiddag – samtidig aktiveres 
Mozarts Plads for alle Sydhavnens borgere. 

Det vil underbygge aktiveringen af pladsen hvis der blev etableret mere detailhandel og udendørsservering i 
lokaler langs pladsen. Der kunne for eksempel placeres en kulturcafe, med udendørsservering i Faktas 
lokaler. Herfra kunne der udlånes forskellige former for spil. For eksempel petanque, bordtennis bat, kroket, 
skak og andre spil. En isbar skaber også meget liv på en plads. Pizzeriaet kunne have borde på pladsen. 
Etablering af flere spisesteder eller sandwichbar. Flere grønthandler eller kiosker.
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Trafik og pladsen

· Omlægning af Mozarts Plads 
· Trafik omlægning
· Renovering af Mozarts Plads

Hvis pladsen skal fungere som et hele, ville det hjælpe at omlægge trafikken hen over pladsen. Hvis det ikke 
er muligt helt at fjerne trafikken, kan man binde pladsen sammen ved at fjerne den nedsænkede vej og 
anlægge den samme belægning på hele pladsen og indføre trafikdæmpning. Kørerbanen kunne så 
markeres ved hjælp af lys og en ændring i belægningen.  I de tilfælde hvor der afholdes større 
arrangementer kunne trafikken omdirigeres udenom pladsen, så pladsen kan rumme flere deltagere og så 
borgerne kan opleve pladsen som et hele. 

Pladsen kan også føres helt ud til bygningerne langs med den største del af pladsen ved Fakta og pizzeriaet. 
Dette kan gøres ved at fjerne kørebanen og anlægge den samme belægning på hele pladsen. Det vil 
fremhæve stedets karakter af at være et centralt byrum i Sydhavnen og gøre det mere attraktivt at have 
udeservering når man ikke skal krydse en kørebane for at komme, fra lokaler i bygningsmassen, ud på 
pladsen.

Belægning

Det er meget vigtigt at belægningen renorveres på pladsen. En stor del af pladsens triste og nedslidte 
udseende skyldes belægningen. Hvis de forskellige dele af pladsen skal fungere som et hele, vil en ny 
gennemtænkt belægning kunne gøre underværker. Belægningen vil kunne signalere forskellige 
zoneindelinger. Som zoner til trafik, zoner til store arrangementer, zoner til aktiviteter og zoner til 
grupperinger og socialt samvær. Den vil kunne signalere de forskellige tempi på pladsen. Man kan bruge lys 
I belægningen som et kunstneristisk element og som understregning af forskellige zoner.
Det er ikke optimalt at ligge græs på hele pladsen. Selvom det gør pladsen mere grøn kræver græs megen 
vedligeholdelse for at forblive pænt. Hvis pladsen skal bruges mere vil græsset blive slidt ned for hurtigt. Det 
er fint med områder med græs. For eksempel udformet som højdede, hvor man kan sidde på kanten. På de 
centrale områder af pladsen som slidest mest vil det være mest hensigtsmæssigt at ligge en slidstærk 
belægning.
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Belysning

Der skal arbejdes med en ny belysningsplan af pladsen, gerne noget der kan integreres i byrumsinventaret.
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Pavillon

Hvis pavillonen skal have en fremtid som cafe vil det være en god ide at  ændre eksteriøret så det bliver 
lettere at se hvad bygningen rummer. Området omkring pavillonen skal renoveres, den hullede og ødelagte 
asfaltbelægning skal fjernes og erstattes af en belægning der er tænkt sammen med resten af pladsen. Det 
ville være en god ide at erstatte det nuværende indgangsparti med en mere åben og indbydende tilgang til 
bygningen. Måske et dæk til udeservering af cafeens gæster, med trin ud mod pladsen, hvilket vil skabe 
siddepladser hvor man kan følge aktiviteterne på pladsen. De mørke bøgehække skal fjernes og erstattes af 
mere transparente ruminddelinger. 

De store lindetræer

Vi foreslår en stratetisk udtynding i de store Lindetræer. Man kunne bibeholde nogle af de store træer og 
plane forskellige mindre træer, således at der opstår nye mere varierede trægrupper. Det vil gøre pladsen 
grøn i forskellige niveauer og give mere lys og luft langs kanten af pladsen. Ved at fjerne de træer der 
blokerer for udsynet til Mozartsvej og Wagnersvej får man også en bedre fornemmelse af at pladsen er en 
central bydelsplads. Når nogle af træerne fjernes skabes der kontakt til bygningsmassen omkring pladsen, 
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hvilket vil være gunstigt for detail handlen. Det vil gøre det lettere at have udeservering fra eventuelle cafeer 
og restauranter. Pladsen under træerne kan bruges til lege og aktiverings områder.
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Øldrikkerne

Der er et stort ønske blandt Sydhavnens beboer om at inkludere øldrikkerne på pladsen, fremfor ekskludere 
dem og flytte dem væk. Ved at skabe nye transparente ruminddelinger giver det mulighed for at forskellige 
brugergrupper kan gruppere sig uden at genere hinanden. Det er vigtigt at renoveringen af pladsen og det 
byrumsinventar er af smukke holdbare materialer, hvilket får alle brugere til at passe bedre på tingene og 
forebygger hærværk. Hvis øldrikkerne inddrages i design og beslutningsprocessen, samt i selve byggeriet og 
udformningen af pladsen, opnår man at de føler ejerskab for tingene på pladsen. Øldrikkerne kan med fordel 
inddrages i vedligeholdelsen af pladsen, som renholdelse og pleje af de grønne områder.

Stofhandel

Fjerne de tætte bøgehække. Øget politi patruljering. Mere transparente ruminddelinger. Hvis der kommer 
flere brugere og brugergrupper vil det gøre området mindre attraktivt for stofhandel, da handlen vil blive for 
eksponeret. Man skal dog være opmærksom på at problemet ikke bliver løst ved disse tiltag. Det vil bare 
bliver flyttet et andet sted hen. Der skal derfor tages stilling til hvor man gerne vil have det flyttet hen.
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Hunde

For at løse problematikken om løse hunde kunne man ind tænke muligheder for steder, hvor hunden kan 
parkeres eller en indhegning med gode hundefaciliteter.

Stratetisk udtydning af de store Lindetræer

Der står 38 store Lindetræer på pladsen. Træerne står i to halvcirkler på de to dele af pladsen.

Ved at tynde ud blandt Lindetræerne kan man få mere lys og luft ind på pladsen. Der bliver også skabt 
kontakt ind til bygningsmassen, hvilket kan hjælpe detailhandlen og eventuelle cafeer og restauranter med 
udendørsservering. Der skabes også udsyn til Mozartsvej og Wagnersvej. Dette vil, på det mentale plan, 
gøre at pladsen vil føles meget større og hjælpe til at placere pladsen som en central plads i bydelen - fordi 
der så kan ses ind på pladsen fra Mozartsvej og Wagnersvej. Under og mellem træerne kan der placeres 
siddepladser eller forskellige aktivitetsredskaber.
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Ny belægning og omlægning af trafik

Ved en renovering af Mozarts plads bør der lægges en ens smuk og slidstærk belægning der binder 
pladsens to dele sammen. Hvis trafikken omlægges langs kanten af pladsen, kan belægningen trækkes helt 
ud til bygningsmassen og pladsen bliver derved markant større. Der bliver også skabt kontakt ind til 
bygningsmassen, hvilket kan hjælpe detailhandlen og eventuelle cafeer og restauranter med 
udendørsservering.
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Planter og grønne bede

Ved at fjerne de gamle tætte bøgehække og etablere nye mere transparente ruminddelinger og siddepladser 
gives der mulighed for at flere mennesker vil kunne gruppere sig uden at genere hinanden. Der kan plantes 
græs i højbede med mulighed for at placere siddepladser på kanten.  Græsset vil så være lettere at holde 
rent og det vil være mere indbydende at bruge det til at sidde og ligge på, når vejret er til det. Græsset vil 
ikke bliver så hurtigt slidt, da man vil være tilbøjelig til at gå udenom et højbed.
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Signaturforklaring

Grønne pletter/bede med planter/højbede med græs

Ruminddelinger/Siddeøer
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Springvand

Pavillon

Hvis et af græsarealerne indhegnes kan det bruges som hundelegeplads.

Springvandet kan gøres mindre og mere interaktivt, med siddepladser i nærheden, så man kan sidde og 
kigge på vandet.

I stedet for den smalle indgang til Pavillonen kan der anlægges et bredt dæk som giver mulighed for 
udeservering for cafeen i pavillonen. Hvis dækket laves med trin ned mod terrænet vil det skabe en slags 
amfiteater eller trin der orientere sig ud mod pladsen. Disse kan bruges som siddepladser ved fri film aftener, 
forestillinger eller arrangementer med publikum.

Vi foreslår at man bygger en åben pavillon eller pergola med overdækning på den lille del af pladsen, i stil 
med den der allerede står på pladsen. Denne kan bruges af øldrikkerne som ly når vejret er dårligt, regn og 
blæst.

Der vil stadigvæk være et stort centralt areal frit, der kan bruges til markedsdage og større arrangementer.
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Soldiagram
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