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Bydelsplanlægning - høringssvar
Kgs. Enghave Lokaludvalg mener, at Bydelsplanen kan give bydelen
nogle muligheder for dialog med borgerne og for en formulering af
strategisk vigtige områder for udviklingen i Kgs. Enghave/Sydhavnen.
Men Lokaludvalget har også en række betænkeligheder, som drøftet
med Bydelsteamet på dialogmødet den 4. december 2007.
Lokaludvalgets bemærkninger vedrører følgende områder:
a) Tidsperioden
I ”Bølge 2”, som bl.a. omfatter Kgs. Enghave, løber fasen ”Lokal
proces” indtil 31. december 2009, hvilket Lokaludvalget ser som
uhensigtsmæssigt ift. mulighederne for at præge Kommuneplan 2009.
Bølge 2 vil desuden blive afbrudt af valg til Borgerrepræsentationen
og Lokaludvalget. Det vil være ressourcekrævende for Lokaludvalget,
at disse to processer skal foregå sideløbende, samtidig med at
ejerskabet for planen kan blive skrøbeligt, eftersom både
Borgerrepræsentationen og Lokaludvalget vil være nyvalgt.
Lokaludvalget ønsker at fremrykke Bølge 2, eller evt. den lokal proces
med mindst 2 måneder, således at det Lokaludvalgets arbejde med
bydelsplanen kan indgå som en del processen omkring revision af
Kommuneplan 2009.
Kgs. Enghave Lokaludvalg forestiller sig at igangsætte det lokale
analysearbejde selv allerede i 2008 sideløbende med
Økonomiforvaltningens foranalyse. Den lokale proces kan således
bredes ud og fremskyndes ved at blive påbegyndt allerede inden
sommerferien. Dette vil give Lokaludvalget mulighed for selv at
indkredse nogle temaer og debatemner, som der kan arbejdes med i
fasen ”Lokal proces”, hvilket forventeligt vil fremme kvaliteten af
processen.
b) Bydelsplanens status
Kgs. Enghave Lokaludvalg er, på linie med de øvrige lokaludvalg, af
den opfattelse, at bydelsplanernes formelle status ikke er tilstrækkeligt
forpligtende. Lokaludvalget ønsker en reel inddragelse i
Borgerrepræsentationens overordnede planlægning, som berører vores
bydel.
Kgs. Enghave/Sydhavnen har en lang historie med borgerinddragelse i
bydelsråd, kvartersløft, trafikplaner m.m. Nogle borgere i bydelen har
haft oplevelser af at være blevet inddraget i udarbejdelsen af lokale
planer, som der efterfølgende ikke er blevet taget hensyn til i den
overordnede kommunale planlægning. Lokaludvalget er opmærksom
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på, at lokale ønsker indimellem kan være i modstrid med
Borgerrepræsentationens overordnede ønsker ift. byens udvikling.
Men Lokaludvalget ønsker, at sydhavnsborgerne for en oplevelse af,
at de kræfter, de lægger i udarbejdelsen af en bydelsplan, gør en
forskel og tages alvorligt.
Lokaludvalget finder det derfor ønskværdigt, at bydelsplanerne får en
mere bindende status end forslaget lægger op til, en status der sikrer
sig, at bydelens synspunkter er hørt.
c) Resultatet – to planer i én
Københavns kommune betragter Kgs. Enghave/Vesterbro som én
bydel, men i realiteten er det en mangfoldig og usammenhængende
”bydel”. Som det er fremhævet både af Kgs. Enghave og Vesterbro
Lokaludvalg i flere sammenhænge har de to bydele helt forskellig
kulturel identitet, forskellig befolkningskarakteristik og sandsynligvis
også forskellige lokale udfordringer og visioner.
Lokaludvalget er bekymret over, at Kgs. Enghave og Vesterbro
Lokaludvalg kommer til at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer
på at udarbejde en fælles bydelsplan. Lokaludvalget forudser også, at
det kan være vanskeligt at engagere borgerne i en bydelsplansproces,
hvis den også skal relatere sig til Vesterbro og dermed bliver for fjern
fra Kgs. Enghave/Sydhavnen.
Kgs. Enghave Lokaludvalg forudser derfor, at processerne omkring
udarbejdelsen af det færdige resultat af Bydelsplanen må komme til at
bestå af to halve planer.
Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg forventer ikke, at der
”stordriftsfordele”, og at det derfor vil være nødvendigt at bruge
relativt flere penge på bydelsplanlægningen, end de øvrige bydele –
ud af et i forvejen trængt fælles budget. Lokaludvalget finder det
uheldigt, at Kgs. Enghave på forhånd er begrænset af utilstrækkelig tid
og ressourcer til at etablere god borgerinddragelse.
d) Processen
Som følge af anskuelsen af Bydelsplanen som to halve planer, ønsker
Lokaludvalget lokale initiativer og visionsprocesser med forskellige
grupperinger og lokaliteter i Sydhavnen. Det anses for mere relevant
at inddrage såvel beboernes synspunkter såvel som brugere af
Sydhavnens faciliteter og undersøge f.eks. hvilken udvikling
sejlklubberne ønsker; hvad kolonihaverne ønsker; hvad de enkelte
boligområder ønsker – frem for at konstruere fælles visioner med
Vesterbro.
Lokaludvalget hilser det velkomment, at også de ”bløde” dele af
bydelsudviklingen indgår i bydelsplanerne. Det kunne med fordel
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gøres mere klart i konceptpapiret, at der skabes en sammenhængende
strategi for bydelens udvikling. Kgs. Enghave Lokaludvalg kunne
forestille sig at bruge bydelsplanen til bredt at formulere, hvilken slags
bydel vi ønsker, og hvilken retning bydelsudviklingen skal bevæge sig
både for sydhavnsborgerne og for alle dem, som bruger vores bydel i
deres fritid.
Endelig har Kgs. Enghave Lokaludvalg en generel bemærkning om, at
det er vigtigt for borgerinddragelsen, at sproget i
Økonomiforvaltningens dokumenter bliver lettere tilgængeligt for
almindelige mennesker.
Med venlig hilsen
Lise Granerud
Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg
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