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HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETFORSLAG 2010
Kgs. Enghave Lokaludvalg har den 2. september modtaget Københavns
Kommunes budget 2010 og behandlede den på sit møde den 10. september
2009.
Udvalget finder det meget beklageligt, at der for det første er givet en meget
kort høringsperiode, som kun i begrænset omfang levner udvalget mulighed
for at gennemgå budgettet. Dernæst er det yderst beklageligt at erfare, at der
allerede er indgået en budgetaftale mellem partierne i Borgerrepræsentationen inden fristen for indsendelse af høringssvar er udløbet.
Ikke desto mindre vil udvalget gerne understrege følgende områder, som udvalget ønsker, at Borgerrepræsentationen lægger vægt på i det videre arbejder.
•

Vedr. besparelsesforslag. Der bør ikke skæres i midler til lokaludvalget. Den varslede besparelse som følge af nedjusteringen af
kommunens driftsudgifter vil betyde for Kgs. Enghave Lokaludvalg,
at der ikke er puljemidler til uddeling resten af året.

•

Vedr. Karens Minde Kulturhus. Karens Minde Kulturhus får mindre drifttilskud end lignede huse i Københavns Kommune, hvilket
bl.a. betyder, at det ikke er muligt at holde åbent om aftnen og i
weekender. Dette er rigtig ærgerligt, da mange beboere også gerne
vil benytte området i disse tidsrum. Der er desuden brug for midler
til at ændre indgangspartiet til kulturhuset, således at kulturhus og

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.

bibliotek kan fungere bedre som en fælles enhed, jf. de ønskede planer under Kulturstrategien 2009-2011.
•

Vedr. Remisen, Bavnehøj. De resterende penge til istandsættelse af
Remisen i Bavnehøjkvarteret bør findes. Mange projekter og organisationer venter på at kunne bruge bygningen, som ikke kan benyttes
førend Remisen er energirenoveret og derfor står ubenyttet hen.

•

Vedr. Teglholmen/Sluseholmen. Lokaludvalget ser meget frem til,
at der etableres den lovede bro mellem to områder og at der etableres
en grøn stiforbindelse til Sydhavn Station, så beboerne får adgang til
offentlig transport. Lokaludvalget opfordrer også til, at der sættes en
ekstra bevilling af til beboernes planlagte vinterbad, således at badet
kan blive en realitet for borgerne til vintersæsonen.

•

Mozarts og Sydhavns Plads. Endelig trænger bydelens to vigtigste
pladser, Mozarts Plads og Sydhavns Plads til en grundig renovering.
Det ligger borgerne meget på sinde, at få renoveret begge pladser,
idet der mangler indbydende og brugbare offentlige udearealer i bydelen.

Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand
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