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Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Sundhedspolitik 201114
Kgs. Enghave Lokaludvalg ser mange gode intentioner i visionen for
sundhedspolitikken, som sætter et højt mål, hvor de 5 spor bliver lidt
mere konkrete. Lokaludvalget ser frem til at samarbejde med
kommunen om opnåelse af de enkelte spor.
Det er svært at vægte, hvilke spor der er de vigtigste at arbejde med,
men Kgs. Enghave har i sin bydelsplan flere gode bud på første spor:
”Mere liv - bedre byliv”.
I vores bydelsplan beskriver vi bl.a. 2-sporet Enghavevej, hvor en
inddragelse af de 2 spor vil skabe et nyt byrum, som vil give mulighed
for spontan leg og bevægelse. Dette vil også kunne give en mere
sikker gå- og cykelrute til sportsaktiviteter som fortrinsvis foregår i og
omkring Bavnehøjanlægget.
En anden plads, der eksisterer i dag, er Mozarts Plads; den trænger til
et løft, for at give flere lyst til at anvende pladsen.
Kgs. Enghave er en bydel gennemskåret af flere store veje med megen
trafik, hvorfor der er brug for flere forskellige indsatser. Det drejer sig
både om at reducere trafikken, lægge støjreducerende asfalt for
støjplagede boliger, men også om at sikre, at vores grønne cykelruter
kobles op på kommunens kort over cykelruter.
Kgs. Enghave er et lav-indkomstområde, hvorfor flere borgere også
rammes af livsstilssygdomme i forbindelse med rygning og alkohol.
Kgs. Enghave Lokaludvalg vil derfor gerne deltage i at sætte fokus på
et sundere hverdagsliv. Men også gennem en sund og aktiv hverdag
for børn der fremmer bevægelse. Kgs. Enghave har kun 2 offentlige
legepladser, og har i borgerinddragelsesfasen til bydelsplanen spurgt
børnene i bydelen, hvad de kunne ønske sig legepladser skulle
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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.

indeholde. Her kunne 2-sporet Enghavevej også være en mulighed for
lidt mere uorganiseret sport for de lidt større børn.
En anden ting, vi i Kongens Enghave Lokaludvalg kunne ønske os, er
tilbud om og mulighed for at lære borgerne at lave sund og gerne
billig mad. For børn, således at gode og sunde vaner kan grundlægges,
og for voksne, således at det læres at det sunde alternativ til
fastfood/færdigretter er et reelt tilbud, og bliver et grundfæstet
førstevalg. Dette vil styrke almensundheden for børn og voksne samt
forebygge overvægt.
Sundhedshuset på Vesterbro opleves af flere borgere som beliggende
langt væk fra bydelen, så ud-af-huset aktiviteter/tilbud vil nærme sig
borgerne og ad den vej være med til ”Mere lighed i sundhed”.
Men også ”gratis” aktiviteter i byrummet, f.eks. brug af naturen på
Tippen til gåture, der tilbydes borgere i bydelen.
Afslutningsvis skal siges, at samarbejde mellem skoler, institutioner
sundhedsvæsnet for at skabe bedre og sundere liv for alle borgere i
bydelen hilses velkommen.
Kgs. Enghave Lokaludvalg håber dog ikke, at de mange gode
intentioner hele tiden bremses af mangel på økonomi.

Med venlig hilsen
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