Kongens Enghave Lokaludvalg
Valdemarsgade 4
1665 København V

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Att.: Jakob Hjortskov Jensen
Email: jhj@okf.kk.dk

E-mail
aeo@okf.kk.dk

Høringssvar vedr. "Forslag til Kommuneplan"
Kongens Enghave Lokaludvalg bakker op om, at kommuneplanen
arbejder med fokuseret byudvikling og herunder har fokus på
færdiggørelse af Sydhavn.
Vi mener dog stadig, at der ved etablering af nye områder, som f.eks.
Sydhavn, bør sammenbindingen (fysisk og socialt) med de
eksisterende boligområder prioriteres meget højere. I Kongens
Enghave opleves det som en stor nødvendighed, at der arbejdes både
med en ekstraordinær boligsocial indsats i det gamle Kongens
Enghave og at de eksisterende skoler ikke glemmes, idet al fokus er på
anlæg af en ny skole i det nye område. Som der står s. 15: ”De store
sundheds- og indtægtsmæssige forskelle på tværs af bydelene vil
skabe en mere opdelt by hvis vi ikke sætter ind nu for at undgå dette.”
I Kongens Enghave er der problemer med et aktivt nærdemokrati i
skolebestyrelserne. Årsagen er, at mange forældre fravælger de lokale
skoler. Hvis man vil have nærdemokrati, må der laves en stor og
gennemgribende undersøgelse af de to skoler der er i Kongens
Enghave. For at få afdækket, hvilke problemer det er de står med. Og
så få gjort noget ved det, også selvom det kræver ekstra resurser.
Det skylder man nærdemokratiet og ikke mindst børnene. Hvis man
mener noget med, at det skal være nogle dygtige og velfungerende
unge mennesker, når de forlader folkeskolen, og at 95 % af eleverne
skal have en videregående uddannelse.
Kongens Enghave Lokaludvalg bakker op om, at der skabes variation
i det nye byggeri ved de foreslåede krav om, at der skal etableres
mindre boliger i nybyggeri. Og det er som nævnt vigtigt, at der
samtidig skabes en større variation i de ældre boligområder. I den
forbindelse mener vi, at det er meget vigtigt at se på anvendelsen, når
utidssvarende ældreboliger ombygges (s.14). De kunne f.eks.
ombygges til ungdomsboliger.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Kongens Enghave Lokaludvalg støtter en seriøs indsats for at
nedbringe trafikken på de overordnede vej ved at forbedre den
kollektive trafik og etablering af en betalingsring (s. 23). En sådan
skal dog lægges, så den også nedsætter trafikken på de store
indfaldsveje, som Ellebjergvej og P. Knudsensgade.
Af regler for fysisk planlægning for byens kollektive trafik (s. 35)
fremgår det, at de store knudepunkter skal prioriteres højest. Men i et
fremtidigt system for kollektiv transport, hvor der planlægges med
færre (bus)linjer og dermed flere skift på rejsen, er det vigtigt, at der
er god sammenhæng både fysisk og tidsmæssigt (køreplaner) – ikke
kun i de store knudepunkter.
Kongens Enghave Lokaludvalg mener, at der er behov for en justering
af cykelstiplaner i forbindelse med at fremme København som
”Verdens bedste cykelby”. Og vil meget gerne inddrages og bidrage
med vores store lokalkendskab.
Med den nye struktur for Kommuneplanen, hvor man kun kan finde
rammerne for de enkelte planområder elektronisk – håber Kongens
Enghave Lokaludvalg, at det i fremtiden bliver muligt at lave et
”udtræk”, hvor man kan skabe sig et overblik over bestemmelserne for
et lokalområde.
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