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Høringsmaterialet vedrørende Bydelsplan for Vesterbro – Kongens
Enghave har været behandlet af Kongens Enghave Lokaludvalg på mødet d.
19. august 2010.
Kgs. Enghave Lokaludvalg har i perioden efteråret 2008 -foråret 2010 afholdt mange former for borgerinddragende aktiviteter, som alle danner
grundlag for Kongens Enghave Lokaludvalgs del af Bydelsplan for Vesterbro - Kongens Enghave. Derfor er der ikke særskilt blevet afholdt borgerarrangementer i forbindelse med høring af bydelsplanen.
Kongens Enghave lokaludvalg synes, at arbejdet med bydelsplanen har været spændende og en berigende proces. Resultatet er godt og brugbart i vores
arbejde, og vi er allerede i gang med nogle af de projekter, der præsenteres i
bydelsplanen. Arbejdet med bydelsplanen har dog også været tids- og ressourcekrævende for de lokale ildsjæle, som lokaludvalget udgøres af. Derfor
håber vi på en positiv behandling af vores bydelskatalog i Økonomiudvalget
og efterfølgende i Borgerrepræsentationen; og er os behjælpelige med at føre
bydelsplanen ud i livet.
Det har været særligt ressourcekrævende for vort lokaludvalg – i lighed med
Vesterbro Lokaludvalg – at udarbejde bydelsplanen, idet de to lokaludvalg
har delt de ressourcer, der i andre bydele har været afsat til én bydelsplanproces. Vi finder det derfor vigtigt, at der i fremtidige lignende tiltag, bliver
afsat de nødvendige ressourcer til begge lokaludvalg.

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.

Tilføjelse til Bydelsvisionen
Området Sydhavn, der omfatter Sluseholmen, Teglholmen, Enghave Brygge
samt Havneholmen, er under udvikling, men er desværre ikke blevet nævnt i
Kongens Enghave Lokaludvalgs Bydelsvision (s.8-9). Lokaludvalget ønsker
derfor, at der indsættes en tilføjelse med ordlyden: "Teglholmen, Sluseholmen og de omkringliggende brygger er gamle industriområder, der er under
udvikling, og som i fremtiden vil være med til at ændre Kongens Enghaves
beboersammensætning og byliv."

Sammenbinding af hele byområdet
Lokaludvalget har en vision om stærkere ”sammenbinding” af de enkelte
kvarterer i Kongens Enghave. Dette går igen i punktet 5.a, ”Kontakt til holmene” (s.24), der omhandler kontakten mellem området ”Sydhavn”, der omfatter Teglholmen, Sluseholmen og de omkringliggende brygger, og resten af
byområdet Kongens Enghave. Det er vores opfattelse, at forvaltningen, i sin
kommentar til punktet, refererer til den interne sammenhæng i området ”
Sydhavn” – og ikke hele Kongens Enghave. Vi håber derfor, at se en kommentar til sammenhængen mellem ”Sydhavn” og resten af byområdet, således at det er muligt for os at indgå i samarbejder om dette.
Fejl i kortmaterialet
Der er en fejl i kortmaterialet, der anvendes til alle angivelser af lokaliteter
mv. i Bydelsplan for Vesterbro-Kongens Enghave. En del af området på
Tippen er markeret med hvid farve. Kongens Enghave Lokaludvalg påpeger,
at området skal være markeret med grønt, da hele området (jf. Kommuneplan 2009, Rammer, s. 47) er udlagt til rekreative offentlige arealer (område
O1).
Den grønne kile – helt til vandet
Den grønne kile på Teglholmen (kort s. 20) skal føres helt ud til vandet. Kilen skal ifølge helhedsplan for ”Teglværkshavnen” samt lokalplantillæg 4
(der pt. er i høring), føres helt ud til havneløbet, og ikke som angivet på kortet, stoppe midt på Teglholmen. Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker derfor dette rettet, så kilens placering bliver korrekt angivet.
Andelen af socialt udsatte i forhold til det samlede antal borgere
Grundet den høje andel af almennyttige boliger i Kongens Enghave, er der
også særligt mange boliger, som anvises til socialt udsatte grupper.
Andelen af de socialt udsatte er derfor høj i forhold til det samlede antal borgere i byområdet, hvilket vi har forholdt os til i bydelskatalogets punkt 8.a
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(s.31). Dette forholder forvaltningen sig ikke til i sin kommentar til punktet
(s.35), og Kongens Enghave Lokaludvalg udbeder sig en yderligere refleksion over problemstillingen.
Aktiviteter ved/på vandet
Lokaludvalget kunne godt ønske en uddybning af forvaltningernes allerede
eksisterende planer for brug af vandarealerne på holmene i relation til vores
punkt 2.c Aktiviteter ved/på vandet. I det vi henviser til forvaltningens
kommentar til punkt 7.a i Vesterbro Lokaludvalgs bydelsplan (s. 57), der
delvis omhandler områder i Kgs. Enghave.
Tilføjelser til Bydelskataloget
Kongens Enghave har en høj andel af ældre borgere. Under beskrivelsen af
indsatsområde 10, ønsker Lokaludvalget derfor at indføre en præcisering i
afsnittet, der omhandler de ældre borgere (s. 33). Således at afsnittet kommer
til at lyde som følgende: ”Kvartershuset danner ramme om mange tilbud til
beboerne på Frederiksholm. Tilbuddene til bl.a. den store andel af ældre
borgere i bydelen er vigtige og bør fremmes.”
I afsnit 8.b omtales anlæg og renovering af stier og forbindelser til idrætsformål. Herunder nævnes ”(…) det, der i dag bliver brugt til rulleskøjtesti”.
Lokaludvalget ønsker at præcisere omtalte stis placering, hvorfor udvalget
ønsker ovennævnte beskrivelse erstattet med følgende: ”stiforbindelsen langs
jernbanebroen over havneløbet.”
Under indsatsområdet ”Reduktion af biltrafik” beskrives ønske til en forplads på Enghavevej under punkt 4.b (s. 23). I sidste afsnits første sætning
ønsker Lokaludvalget indføjet følgende tilføjelse ”(…) og i relation til de
kreative og kulturelle funktioner i området.”
Videres proces
Lokaludvalget er allerede nu i gang med at realisere projekter fra Bydelsplanen og ser frem til et videre samarbejde med Borgerrepræsentationen og de
relevante forvaltninger herom.

Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg

Side3 af 3

