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Lokaludvalget finder overordnet, at det er en god lokalplan, som har taget mange elementer med fra de tidligere møder og diskussioner, der
har været om indretningen af Mozarts Plads.
Lokaludvalget finder, at det er vigtigt, at indretningen bliver på en
måde, så der er plads til mange forskellige grupper, plads til cafeliv og
plads til større arrangementer, som der også er lagt op til i planen.
Det er en god ide, at nogle af møblerne/elementerne på pladsen er flytbare, så brugen bliver mere fleksibel. Der er ønske om, at der kommer
en eller flere store gruppebænk med plads til fx 15 personer.
Der mangler i forslaget til lokalplan, at der bliver etableret et permanent
toilet på Mozarts Plads. Lokaludvalget mener, at dette er en nødvendighed. På borgermødet blev det sagt, at der vil komme et permanent toilet. Dette var foreslået placeret på den del af pladsen der ligger tæt på
Glucksvej. Lokaludvalget synes, det er en god ide, at toilettet placeres på
den skyggefulde del af Mozarts Plads, men mener, at det vil være bedre
at placere det på den anden side af Mozartsvej (”ved Bananen”). Dette
blev også foreslået på borgermødet.
Lokaludvalget mener, at pladsen skal være en grøn plads med græsområder eller armeret græsbelægning på dele af arealet. Træerne er ikke
nok grønne elementer. Dette blev også fremhævet på borgermødet –
og ønsket har løbende været fremført af Lokaludvalget. Vi ser gerne, at
der kommer et springvand eller en fontæne som legeelement, men ikke
med stort bassin, da det tager for meget for plads.
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Af hensyn til naboerne, bør der ikke være for højtsiddende belysning på
Mozarts Plads. Lokaludvalget foreslår at bruge samme belysningsstandere, som der sidder langs Mozartsvej. Det vil også binde pladsen og
vejen sammen.
Lokaludvalget mener, at hele pladsen bør hæves – dvs. også Mozartsvej.
Og så bør vej og cykelbane markeres med anderledes belægning. Dette
vil give en mere sammenhængende plads – på de bløde trafikanters
præmisser – hvor der køres ”op på pladsen”. Det har tidligere været
præsenteret, som en mulighed – som vi i Lokaludvalget troede var planen. På borgermødet blev der sagt, at dette ikke kunne lade sig gøre
pga. busstoppestedet. Men busstoppestedet må kunne placeres lige
udenfor pladsen – fx på Borgbjergsvej. Hvis der ikke laves en hævet
plads, bør der laves andre chikaner/trafikløsninger, som dæmper trafikken. Ligeledes er det ikke en god løsning, at der ikke er cykelsti, hvor der
er busstop.
Lokaludvalget er ikke sikker på, at der kommer nok cykelparkering, da
der ved beregning af behov ikke er medregnet kommende boligbyggeri på ”Industritrekanten” ved Borgmester Christiansens Vej. Vi vil derfor foreslå, at der etableres cykelparkering i to etager nær nedgangene
til metroen. Dette vil give ekstra kapacitet på disse områder.
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