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Høringssvar vedr. Københavns Kommunes budgetforslag 2011
Kgs. Enghave Lokaludvalg har med glæde konstateret, at der i oplæg
til budget 2011 er flere projekter i Kgs. Enghave der er højt prioriteret.
I den forbindelse vil vi gerne pege på de punkter vi mener, er vigtigst
for os i Kgs. Enghave. Så håber vi, at I vil tilgodese disse projekter i
forbindelse med budgetforhandlingerne.
1) Weekendåbent i Karens Minde Kulturhus
Det vil koste ca. 300.000 kr. om året at Karens Minde Kulturhus kan
have samme weekendåbningstider som Sydhavnens Bibliotek der
ligger i Kulturhuset. Karens Minde er omdrejningspunktet for
Sydhavnens kulturliv, og faktisk den eneste kulturinstitution i bydelen.
Kgs. Enghave Lokaludvalg håber inderligt at Borgerrepræsentationen
vil støtte op om at Karens Minde kan holde weekendåbent, til glæde
for bydelens borgere!
2) Havnebusser
Evalueringen af den midlertidige havnebus til Sydhavnen
(Teglholmen og Sluseholmen) har vist, at den har haft dobbelt så
mange passagerer som forventet, og behovet kan kun ventes at stige i
de kommende år, hvor Sydhavnen vil blive fuldt udbygget.
Havnebussen er vigtig for at binde Sydhavnen sammen med resten
byen, og Kgs. Enghave Lokaludvalg håber, at der som foreslået
vedtages en fremtidig havnebusdrift, hvor Sydhavnen er fuldt
integreret, med ½-times drift og mulighed for medtagning af cykler og
barnevogne.
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3) Stibro til Sydhavn Station
Der er lagt op til at der bygges en stibro fra Teglholmen til Amager.
Broen skal ligge for enden af "den grønne kile", der ligger ned
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.

gennem Teglholm kvarteret, men som ikke er påbegyndt. Vi har ikke
noget imod at der bygges endnu en bro over havneløbet, midt
i mellem Bryggebroen og slusen. Men vi vil opfordre
Borgerrepræsentationen til at prioritere arbejderne i den anden ende af
den grønne kile, så der først skabes sikre forbindelser fra Teglholmen
til Sydhavns Plads og Sydhavn Station. Kgs. Enghave er
gennemskåret af store veje, og vi har i bydelen et stort behov for at få
bundet de nye og de gamle bykvarterer sammen - specielt for de bløde
trafikanter.
4) Hal ved Sydhavn Skole
Der er planlagt en almindelig gymnastiksal på Sydhavn Skole. Men
det er også foreslået, at den udvides til at være en egentlig sportshal.
Dette vil Kgs. Enghave Lokaludvalg gerne støtte, da en sådan hal kan
være med til at trække folk fra det gamle Sydhavnen over til de nye
holme, og dermed binde vores bydel bedre sammen. Desuden kan en
sådan hal virke som en katalysator for kultur- og foreningslivet på de
nye holme, der i dag ikke har nogen kultur- eller idrætsfaciliteter
overhovedet.
Ud over disse budgetpunkter vil vi gerne benytte lejligheden til
at berøre tre andre emner:
Vi vil opfordre Københavns Borgerrepræsentation til i 2011 at sikre
skolevejen til Ellebjerg Skole. I dag skal alle børnene ind til skolen fra
P. Knudsens Gade, en af Københavns travleste indfaldsveje, hvor der
dagligt kører over 65.000 biler. Skolen ønsker, sammen med
Opzoomerne, at lave en adgangsvej fra bagsiden af skolen, så næsten
alle børnene undgår at skulle ud på P. Knudsens Gade. TMU har
bevilliget ca. 15.000 kr. til en låge, men skolen mangler stadig ca.
35.000 kr. til et hegn til at lukke skolens areal af. Inden dette hegn er
bygget kan vejen til bagsiden af skolen ikke fungere. Vi håber
Borgerrepræsentationen, eller et af udvalgene, kan finde et så
beskedent beløb til at sikre skolevejen for børnene på Ellebjerg Skole.
Vi vil også opfordre Jer til at læse bydelsplanen for Kgs. Enghave der
udkommer til oktober. Bydelsplanen er et katalog over ønsker og
visioner for Kgs. Enghave, der er lavet af lokaludvalget efter en lang
periode med borgerinddragelse. Nogle af idéerne er meget jordnære
og er allerede i færd med at blive udført, mens andre af idéerne vil
tage længere tid at gennemføre. Under alle omstændigheder er Kgs.
Enghave Lokaludvalg stolte af vores nye bydelsplan og vi håber, at
Borgerrepræsentationen vil modtage den vel!
Endelig håber vi at 2011 bliver året hvor Kgs. Enghave Lokaludvalg
kan få sit eget sekretariat. I dag har Vesterbro og Kgs, Enghave et
fællessekretariat, men realiteten er, at vi i Kgs. Enghave har ligeså
mange aktiviteter som Vesterbro, ikke mindst fordi Sydhavnen er et
område med heftig byudviklingsaktivitet, der kræver meget
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borgerinddragelse! Derfor vil vi opfordre Københavns
Borgerrepræsentation til at genoverveje status for Vesterbro og Kgs.
Enghave Lokaludvalg i forlængelse af den store
lokaludvalgsevaluering der pågår.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg
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