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Budgetforslag 2009 - høringssvar
Hermed fremsendes Kgs. Enghave Lokaludvalgs kommentarer til
budgetforhandlingerne for Kgs. Enghave/Sydhavnen. Med
kommentarerne fremsættes en række lokale ønsker til indsatsområder.
Førstnævnte ønske har 1. prioritet, de øvrige ønsker nævnes i
uprioriteret rækkefølge.
Et selvstændigt sekretariat og budget til lokaludvalgene på
Vesterbro og Kgs. Enghave
Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg fungerer i
øjeblikket med delt budget og fælles sekretariat. Det er
utilfredsstillende, at de to lokaludvalg ikke har fået betingelser som to
selvstændige økonomiske enheder og med sekretariatsbetingelser, som
modsvarer andre lokaludvalg, når byområderne har fået bevilget hver
sit lokaludvalg. Vi er glade for, at BR har bevilget Kgs. Enghave sit
eget talerør, men bekymrede over, at BR ikke har givet betingelserne
for at det kan fungere. Kgs. Enghave Lokaludvalg har valgt
midlertidigt at bruge en væsentlig del af puljemidlerne til
sekretariatsopgaven, fordi Lokaludvalget ikke finder det muligt at
løfte opgaven i bydelen med en halv udvalgssekretær. Lokaludvalgets
første års levetid viser nu, at hele det fælles sekretariatsbudget bruges
på den absolut nødvendige sekretariatsbetjening af de to lokaludvalg,
så som afholdelse af møder, annoncering i 3 lokalaviser og løn til en
udvalgssekretær (sekretariatsleder).
I 2009 skal Kgs. Enghave Lokaludvalg i gang med en af sine vigtigste
opgaver: Bydelsplanen. Lokaludvalget er motiveret for at udarbejde
og bruge bydelsplanen som et strategisk værktøj og mulighed for at
lave god borgerindragelse. Men med det delte budget, kan der ikke
afses tilstrækkelige midler til at arbejdet med bydelsplanprocessen,
hverken fra sekretariats- eller puljebudgettet. Lokaludvalget finder det
stærkt utilfredsstillende og uholdbart, at have begrænset mulighed for
at udføre netværkskabende aktiviteter i forhold til andre bydele.
Derfor mener vi at det er meget vanskeligt at opretholde et
lokaludvalg på sigt uden finansieret sekretariatsbetjening, og at vi
naturligvis bør have samme vilkår som øvrige bydele.
Sammenbinding af byområderne
Det er en påtrængende udfordring for Kgs. Enghave/Sydhavnen, at
bydelen er gennemskåret af store trafikårer. Kgs. Enghave
Lokaludvalg arbejder med at integrere de forskellige boligområder,
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særligt de nye byområder ved Teglholmen og Sluseholmen. Bydelen
vil gerne give de nye beboere mulighed for nemmere at bruge
indkøbsmuligheder, bibliotek og kulturhus m.m. i det gamle Kgs.
Enghave. Lokaludvalget beder derfor BR prioritere konkrete tiltag,
som i kombination med forbedrede busforbindelser på tværs, kan
arbejde for dette. Konkret ønskes sammenbindingen indtænkt i den
fysiske planlægning således:
• skabe et nyt centrum ved Sydhavns Plads, som samler nye og
gamle bydele.
• cykel- og gangbroer over Sydhavnsgade eller tunnel
Genetablering af en lokalt baseret Agenda 21-indsats/Grøn
Sydhavn
Som følge af ny struktur for agendacentrene blev Grøn Sydhavn i
januar 2008 lagt ind under Grøn Vesterbro. Kgs. Enghave
Lokaludvalg ser hellere, at det nuværende, meget velfungerende
miljøarbejde i Kgs. Enghave, videreføres med en lokalt placeret
Agenda 21-centersatelit. Der foreligger en ny, stor opgave for
bydelens agenda 21-arbejde i forhold til at øge miljøbevidsthed og
adfærd samt skabe lokalt engagement i det nye Sydhavn ved
havneområdet, som udvider bydelens indbyggerantal voldsomt. Et
lokalt agenda-center vil i samarbejde med Lokaludvalget have et
stærkt udgangspunkt for bl.a. inddragelse af disse nye borgere i
miljøarbejde. Vi vil derfor opfordre BR til at revurdere bevillingerne
til agendacentrene i de kommende budgetforhandlinger og medtage
ønske fra Kgs. Enghave om genetablering af et lokalt miljø-center.
Flere driftsmidler til Karens Minde Kulturhus
Karens Minde Kulturhus har stor betydning for kulturlivet i bred
betydning og netværksskabelsen i Københavns mest belastede bydel.
Kulturhuset har både medvirket til, at Kgs. Enghave er blevet en del af
det kulturelle landkort i København og er en ankerplads for meget
forskellige borgere i bydelen og har således også en vigtig social
funktion. I løbet af de nærmeste år må det formodes, at indbyggertallet
i Sydhavnen bliver fordoblet. De øgede krav til markedsføring og
aktiviteter for at nå de nye borgere i bydelens nyopførte boliger kan
ikke løftes med den nuværende økonomi
Lokaludvalget finder det meget betydningsfuldt for bydelen at sikre
Karens Minde Kulturhus ordentlige arbejdsbetingelser, hvilket vi ikke
finder er tilfældet i dag. Lokaludvalget støtter derfor Kulturhusets
arbejde på fremover at få driftsmidler svarende til det niveau, som
øvrige Kulturhuse, med tilsvarende aktivitetsniveau og af lignende
størrelse, i København får. Vi opfordrer derfor BR til at medtage disse
betragtninger i fordeling af driftsmidler til de københavnske
kulturhuse, og til at følge op på dialog mellem Karens Minde
Kulturhus og Kultur- og Fritidsudvalget.
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Støjdæmpning
Lokaludvalget lægger desuden vægt på, at der sikres tilstrækkelige
midler til at afbøde miljøbelastninger fra trafik – f.eks. gennem
støjdæmpning – da bydelen har stærkt støjbelastede boliger langs
Sydhavnsgade og P. Knudsensgade.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Konstitueret formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg
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