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Høringssvar vedr. budget 2012
Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget den årlige handlingsplan for
Sydhavnen med forslag til Københavns Kommunes Budget 2012 og vi
har følgende kommentarer:
Handlingsplan Sydhavn
Kgs. Enghave Lokaludvalg bakker kraftigt op om de 2 projekter der er
prioriteret for 2012 i Handlingsplan Sydhavn. Sammenbindingen af de
nye og gamle områder i Sydhavnen er en af vores helt store prioriteter.
1. Stibro mellem Teglholmen og Sydhavn Station
Kgs. Enghave Lokaludvalg er helt enig i, at stibroen mellem
Teglholmen og Sydhavn station har 1. prioritet og de andre
broløsninger herunder stibro fra Teglholmen til Amager Fælled må
afvente færdiggørelse af den Grønne Kile.
Vi er i Kgs. Enghave Lokaludvalg meget glade for, at der i
budgetforslaget til budget 2012 lægges op til en helhedsorienteret
løsning på en broforbindelse mellem den Grønne Kile (ved A.C.
Meyers Vænge) over Sydhavn Plads til Sydhavn Station.
En realisering af denne broforbindelse vil tilgodese en sikker skolevej
og samtidig forbedre adgangen til Sydhavnen St. både for borgere og
de mange arbejdspladser i havneområderne.
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I Kgs. Enghave Lokaludvalg er vi lidt bekymrede for den senest
foreslåede løsning med forbindelse til Borgbjergvej - primært på
grund af skyggevirkning og gener for nuværende beboere på
Borgbjergvej (løsning A+B i notat af d. 30.8.11 til TMU). Vi vil
Dokumentnr.
derfor anbefale, at der gennemføres en løsning fra Den Grønne Kile
Fejl! Betegnelsen for
(Ved A.C. Meyers Vænge) over Sydhavn Plads til Sydhavn Station
dokumentegenskaben er
hurtigst muligt og gerne i forbindelse med åbningen af den nye skole i
ukendt.
Sydhavnen. I denne løsning kan indtænkes mulighed for en
forbindelse til Borgbjergvej (styrket konstruktion).

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.

Vi finder en kobling til Borgbjergvej/Musikbyen vigtig af hensyn til
sammenbindingen mellem ny og gammel bydel, men der er brug for
en videre bearbejdning af den foreslåede løsning. En anden oplagt
mulighed for at løse denne forbindelse, er en stibro mellem
Borgmester Christiansens Gade og Sluseholmen i stedet. Denne vil
ikke komme i karambolage med beboelse.
2. Buspakke Sluseholmen/Teglholmen
Kongens Enghave Lokaludvalg hilser velkommen, at der lægges op til
en omlægning af buslinie 10 i budgetforslaget, så der skabes
sammenhæng mellem Sluseholmen/Teglholmen og Kgs. Enghave.
Realiseringen af denne omlægning vil betyde en styrkelse af den
kollektive trafik og samtidig et skridt på vejen mod sammenbinding af
eksisterende – og ny bydel, der er et indsatsområde i Bydelsplanen.
Vi mener dog stadig, at en bedre løsning ville være, at linie 14 går via
Teglholmen/Sluseholmen til Mozarts Plads, hvor den får endestop. Og
at linie 10 beholdt sin gamle rute på strækningen fra Enghave St. og til
Mozarts Plads.
Halvmaratonsti
I forbindelse med Københavns Kommunes politik om at få
Københavnerne til at udfolde sig mere fysisk foreslår Kgs. Enghave
Lokaludvalg, at Københavns Kommune afmærker en halvmaratonsti i
Kgs. Enghave. Lokaludvalget færdiggør i 2011 en ruteplan for en
række ruter af forskellig længde. På grund af bydelens store grønne
områder, fredelige veje i lokalkvarterer og passager langs havnen er
det muligt at lægge en rute, der undgår strækninger langs stærkt
trafikerede veje.
Ombygning af Karens Minde
Karens Minde Kulturhusforening og Sydhavnens Bibliotek
(Kulturanstalten) har i slutningen af 2010 indgået en
partnerskabsaftale. Et væsentligt formål med aftalen er, at opnå et
mere samlet kulturtilbud (se ang. åbningstider nedenfor) og et fysisk
mere sammenhængende og endnu bedre udnyttet hus. I den
forbindelse har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med
partnerne udarbejdet et forslag til ombygning af Karens Minde, som
vil indgå i budgetforhandlingerne. Kgs. Enghave Lokaludvalg håber
meget, at Borgerrepræsentationen vil støtte op om dette.
Weekend-åbent i Karens Minde Kulturhus
Det vil koste 300.000 kr. om året, at Karens Minde Kulturhus kan
have samme weekendåbningstider som Sydhavnens Bibliotek, der
ligger i Kulturhuset. Kulturhusets publikum er kraftigt voksende med
udbygningen af havneområderne i Sydhavnen. Kgs. Enghave
Lokaludvalg håber, at Borgerrepræsentationen vil støtte op om, at
Karens Minde kan holde weekendåbent til glæde for bydelens
borgere!
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Dispositionsforslag til udvikling af Mozarts Plads
Mozarts Plads er centralt placeret i Kgs. Enghave og er bydelens
eneste større offentlige samlingssted. I dag fremstår pladsen uden
sammenhæng og uden en naturlig grund til at opholde sig der. Derfor
er der store dele af bydelens borgere, som ikke bruger den i
dagligdagen. Kgs. Enghave Lokaludvalg så gerne, at pladsen kunne
fungere som et naturligt samlings- og opholdssted for alle byens
borgere og ønsker, at Borgerrepræsentationen sætter 200.000 kr. i
næste års budget til udarbejdelse af et dispositionsforslag, som kan
danne grundlag for pladsens videre udvikling.
Udvidet sejlplan for havnebussen om aftenen
Kgs. Enghave Lokaludvalg vil samtidig opfordre til, at der i budget
2012 afsættes midler til at udvide driften af havnebusserne i
aftentimerne.
Kgs. Enghave Lokaludvalg håber, at Borgerrepræsentationen vil
prioriterer de nævnte lokale budgetønsker for Kgs. Enghave i budget
2012 og står naturligvis til rådighed for spørgsmål eller samarbejde
omkring de enkelte projekter.
Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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