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Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet kommuneplanstrategien og
er overordnet meget tilfreds med det store fokus på at opnå et
sammenhængende København i social balance. For Lokaludvalget har
det hele tiden været vigtigt at skabe sammenhæng på tværs af
trafikale, kulturelle, sociale og mentale barrierer i vores egen bydel,
hvilket vi indtænker i vores projekter, høringssvar omkring bydelen
udvikling og i tildelingen af vores puljemidler.
Lokaludvalget ønsker først og fremmest, at Kgs. Enghave med
realiseret befolkningsvækst igen kan blive anerkendt som en
selvstændig bydel. Sammenslutningen med Vesterbro har medført, at
der ikke er administrative borgeradgange i Kgs. Enghave.
For at skabe social balance er det vigtigt for os at pointere, at der bør
være fokus på Kgs. Enghaves beboersammensætning. Vores bydel har
således en meget stor andel af små lejligheder og som følge heraf en
høj anvendelse af anvisningsretten. Dette betyder, at vi i særlig grad
kæmper med svært stillede borgere og at der samtidig ikke er plads til
de studerende og børnefamilier, der ellers kunne skabe en afbalanceret
beboersammensætning og dertilhørende købekraft samt bæredygtig
elevsammensætning til bydelens folkeskoler.
Kgs. Enghave Lokaludvalg oplever, at ingen af de 7 udvalg har øje
for, at den høje koncentration af udsatte borgere i bydelen i høj grad er
skabt som følge af den eksisterende boligmasse. Det er derfor yderst
nødvendigt, at der i Borgerrepræsentationen tages ansvar for, at der i
fremtiden skabes flere boliger til familier eller studerende, som kan
give bydelen det nødvendige løft.

Faciliteter og rekreative muligheder
Flere beboere i kommunen (og i Kgs. Enghave) giver udfordringer for
faciliteter og rekreative muligheder bl.a. i form af skoler, kultur- og
fritidstilbud. Når faciliteter udvikles er det vigtigt at tager højde for
den ændrede aldersfordeling, som følger af tilflytning af mange unge,
herunder børnefamilier.
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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.

I Kongens Enghave er der især udfordringer ved de nye områder på
Teglholmen og Sluseholmen. I årenes løb og gennem de to
bydelsplaner Lokaludvalget har udarbejdet, har udvalget arbejdet for
sammenbinding af de forskellige kvarterer i Kongens Enghave. Det er
gjort ud fra den betragtning, at det nye og det gamle er gensidigt
afhængige. Efterhånden som bebyggelserne bliver opført må også de
kulturelle tilbud, som der åbnes mulighed for i lokalplanen for
Teglværkshavnen realiseres. Det gælder indretningen af den gamle
Pladehal på Lemvigh-Müller-grunden til sportsformål og tilsvarende
lokaler på Skolen i Sydhavnen og institutionsbygningen Haveje på
Teglholmen. Det er vigtigt for kultur- og foreningslivet at nye og
renoverede bygninger indrettes multifunktionelt, så tomme faciliteter
så vidt muligt undgås. Lokaler på skolerne kan benyttes uden for
skolernes åbningstid til møder, undervisning og sport.
Kulturformidling
Lokaludvalget mener, at det fortsat er vigtigt at støtte bydelens
kultursteder; Karens Minde Kulturhus, Sydhavnens Biblioteket,
Kvartershuset, Volume-hallen m.fl. Nye tiltag som kreative aktiviteter
i tilknytning til Genbrugsstation Sydhavn, Pladehallen og Østre Kapel,
bør fremmes. Det nyetablerede Sydhavns Teater har f.eks. brug for et
fast spillested, og dette ser vi gerne fremmet.
Bydelen mangler stadig et lokalt medie, som kan binde bydelen bedre
sammen mentalt gennem debat om bydelens udvikling, formidling af
arrangementer og fælles fortællinger. Dette kan bidrage til en fælles
identitet, engagement i og ansvar for bydelen.
Mere fokus på mental sundhed
Lokaludvalget vil gerne opfordre til at der i Kommunalplansstrategien
(side 50) også indtænkes ”mental sundhed” i form af foranstaltninger
og tiltag, der forebygger psykiske lidelser og stress.
Mental sundhed kan tænkes ind på flere niveauer. Fx i forbindelse
med at mindske gener, der opstår under opførsel af bygningsværker i
byen (reducere støj, forurening). Man kan arbejde på at øge
bevidstheden omkring, hvordan støj, forurening samt ændringer i
byens plan påvirker det moderne menneske og at der opsøges viden
om, hvordan disse kan formindskes.
I forbindelse med vision om bedre muligheder for alle, opfordrer vi til,
at der sigtes efter at mennesker med psykiske lidelser, som stress,
angst, depression og psykisk sårbare mennesker, får bedre muligheder,
og at der tages hensyn til at gøre deres hverdag lettere. Vision om et
rummeligt København skal i en højere grad inkludere psykisk sårbare
og psykisk syge på alle områder – når det drejer sig om
arbejdspladser, transport og offentlige rum mm.
Vi opfordrer også til, at der tilføjes en ny vision for København –
førende by i verden – der tager hensyn til at fremme mental sundhed,
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og hvor der tages hensyn til borger med psykiske lidelser samt
forebyggelse af dem.

Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg

Side 3 af 3

