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Placering af sundhedscenter
Det er med glæde at Kgs. Enghave Lokaludvalg erfarer, at vi
forhåbentligt snart får et nyt sundhedscenter i Kgs. Enghave, Valby og
Vesterbro. Specielt indbyggerne i Kgs. Enghave kunne få stor glæde
af det, hvilket vi håber vil afspejle sig i placeringen af centret.
Fælles for enhver ny placering er at det skal have god adgang til
offentlig transport, da man må regne med at mange brugere ikke
cykler eller går særligt godt. Ligeledes skal bygningen naturligvis
være let tilgængelig for alle.
Vi forslår to placeringer:
1) Hjørnet af Vigerslevs Allé og Enghavevej
2) Sydhavns Plads
ad 1)
Placeringen på hjørnet af Vigerslevs Allé og Enghavevej, i
kommunens bygninger bag Skate centret, ligger næsten midt mellem
de tre bydele med god adgang til alle tre. Placeringen har god adgang
med offentlig transport, når Enghave Station bliver renoveret vil
området få karakter af
trafikknudepunkt. Dog skal placeringen af de lokale busstoppesteder
undersøges nærmere og der kan være behov for ændringer.
Bavnehøj kvarteret ligger i dag bymæssigt isoleret mellem Vestre
Kirkegård, Vestre Fængsel, Køge Bugt banen og Enghavevej. Hvis
sundhedscentret åbnes både mod Enghavevej og Bavnehøj kvarteret,
og tilføjes nogle funktioner uden for normal åbningstid, kan
aktiviteterne i sundhedscentret være med til at bryde Bavnehøj
kvarterets bymæssige isolation og samtidigt bringe det tættere på det
nye Carlsberg kvarter.
Centret vil med denne placering ligge tæt på ældreboligerne i
Bavnehøj kvarteret, hvilket også er en fordel.
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ad 2)
En placering ved Sydhavns Plads, f.eks. i det gamle socialcenter, vil
også have god adgang med kollektiv trafik. En nybygning på dette
sted vil endnu bedre kunne hjælpe med til at forbedre Sydhavns Plads.
Samtidigt ligger det centralt i Kgs. Enghave, der formodentlig vil få
mest glæde af sundhedscentret.
Et sundhedscenter vil skabe en masse aktivitet midt imellem
Bavnehøj, det gamle Sydhavnen (Frederiksholm, Musikbyen, osv.) og
de nye byområder på Sluseholmen og Teglholmen. Det ville kunne
være med til at binde disse kvarterer sammen, specielt hvis
sundhedscentret med tiden opgraderes til et sundhedshus.
Det vigtigste er at sundhedscentret placeres i forhold til beboernes
behov og ikke hvor kommunen tilfældigvis har ledige lokaler.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg.
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