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Kgs. Enghave Lokaludvalg har med interesse læst udspillet til
”Metropol for mennesker”. Dette er dog nogle meget overordnede
tanker, som vi ser frem til udmøntes i nogle konkrete tiltag.
Vi synes, at der er meget fokus på de centrale dele af København i
bylivsudspillet. Lokaludvalget finder det vigtigt, at der fokuseres på
det lokale byliv i alle Københavns bydele.
Yderligere savner vi, at den kollektive trafik og dennes knudepunkter
inddrages i udspillet. Et godt offentligt transportsystem med
indbydende faciliteter vil styrke den gående del af bylivet. Endvidere
bør det sikres, at der er ordentlige faciliteter og adgangsforhold for
handicappede, så byens rum er tilgængeligt for alle. Endelig bør der
ved stationer sikres forbedret cykelparkering, gerne aflåst.
For Kgs. Enghave vil vi især pege på, at bydelens centrale plads –
Mozarts Plads – trænger til et gevaldigt løft. Den er i dag en grå og
ikke særligt spændende plads. Bl.a. er belægning på pladsen under al
kritik.
Derudover er området ved Sydhavns Plads og Sydhavns Station meget
forsømt. Kgs. Enghave Lokaludvalg prioriterer højt, at dette
knudepunkt, som ideelt set binder de forskellige boligområder i
Sydhavnen sammen, får et kraftigt løft. Det skal både gøres mere
attraktivt og der skal sikres gode passager for fodgængere og cyklister
– så de store færdselsårer der gennemskærer området kan krydses
sikkert.
Hele området ved Sjælør Station er temmelig forfaldent og der
mangler en ordentlig fodgængerovergang fra Sydbanestien og over
Sjælør Boulevard til stationens indgang.
Endelig mangler der efter Lokaludvalgets opfattelse en ordentlig
mulighed for at krydse vejen, f.eks. en tunnelforbindelse, ved
vestenden af Sjællandsbroen (Sjællandssiden), hvor der på begge sider
af vejen i dag er stier, som stopper ved fortovskanten. Og vejen er
vanskelig at krydse pga. den massive trafik. En ordentlig forbindelse
vil give de mange nye sydhavnere i havneområderne nemmere adgang
til bådeklubber og Tippens herligheder, og sammenbinde eksisterende
og fremtidige stiforbindelser.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg.
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