Borgerrepræsentationens medlemmer

Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V
EAN nummer
5798009800176

Brev vedr. Sydhavnen som selvstændig bydel
Kongens Enghave (herefter: Sydhavnen) betragtes ikke som en
selvstændig bydel af Københavns Kommune, men opfattes som én
bydel sammen med Vesterbro. Kongens Enghave Lokaludvalg ønsker
at ændre denne situation sådan at Sydhavnen igen bliver en
selvstændig bydel.
De nuværende bydele i Københavns Kommune blev overtaget ukritisk
fra den seneste valgkredsreform. De har derfor mere at gøre med at
skabe en ensartet fordeling af vælgere i Københavns Storkreds end at
skabe nogle inddelinger af Københavns Kommune, som borgerne
oplever som en naturlig del af deres dagligdag. Intet sted i København
er en bydel så åbenlyst dårligt sammensat som bydelen Vesterbro/Kgs.
Enghave.
Da Sydhavnen er et område med omfattende byudvikling, er
befolkningens størrelse nu lidt over 20.000. Dette tal forventes at stige
yderligere de kommende år til lidt over 25.000 borgere i takt med
byudviklingen på Teglholmen og Sluseholmen.
Det gamle og det nye Sydhavnen
Sydhavnen består dels af et nyt udviklingsområde, der endnu ikke er
færdigbygget, og som udover boliger også indeholder
undervisning/forskning og erhverv, dels af et gammelt byområde med
fortrinsvist små almene lejligheder, samt helårsbeboede
haveforeninger. Den gamle og den nye del af Sydhavnen er adskilt af
flere socioøkonomiske faktorer, men også og ikke mindst af en stærkt
trafikeret gennemfartsvej. Det giver os nogle særlige problemer at få
disse forskellige områder til at fungere sammen. Den ønskede
etablering af broforbindelser er et fysisk udtryk for dette. Men socialt
og kulturelt skal der også arbejdes på den nødvendige sammenbinding
af de forskellige områder. Det kræver ressourcer; økonomiske samt
personalemæssige.
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Sydhavnen er et udsat byområde
Københavns Kommune har udarbejdet en byudviklingsplan for det der
kaldes ”det udsatte byområde Vesterbro-Kgs. Enghave”. Planen har
fokus på Sydhavnen – der betragtes som udsat og ikke på Vesterbro.
Af planen fremgår, at der er væsentlige forskelle på situationen i
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.

Sydhavnen og i resten af Københavns Kommune, hvad angår fx
boligstørrelser, arbejdsløshed, uddannelsesniveau og indkomstforhold.
Eller sagt på en anden måde: Der er væsentligt flere sociale problemer
i den gamle del af Sydhavnen end der er i resten af København (og på
Vesterbro). At situationen på mange væsentlige områder er så
forskellig mellem Sydhavnen og Vesterbro gør det problematisk at
være en fælles bydel.
Sydhavnen og Vesterbro
Der er ikke meget, der binder Sydhavnen og Vesterbro sammen. Som
nævnt ovenfor er de to områder meget forskellige på afgørende
parametre. Selv om områderne grænser op til hinanden, ligger de ikke
tæt på hinanden, idet den lange Enghavevej er en barriere. Heller ikke
den nye del af Sydhavnen orienterer sig mod Vesterbro, da det store
baneterræn adskiller de to områder. At Sydhavnen og Vesterbro af
Københavns Kommune er sat sammen til én bydel, skyldes ikke et
ønske fra områderne.
Udover den fysiske adskillelse mellem Vesterbro og Kgs. Enghave har
kommunen valgt at lægge næsten alle borgerrettede servicefunktioner
på Vesterbro, langt fra sydhavnens borgere. F. eks er socialcenteret
flyttet ud af bydelen og da man etablerede et nyt sundhedscenter blev
det lagt på Vesterbro. Den eneste kommunale service der er til
borgerne er biblioteket.
Karens Minde og biblioteket
Sydhavnens kulturhus, Karens Minde, indeholder også vores
bibliotek. Så når Kultur- og Fritidsudvalget kommer med et forslag
omhandlende biblioteksbetjeningen omkring 10 bydelshuse – og ikke
12 – frygter vi, at der er planer om nedskæringer på Sydhavnens
Bibliotek, hvilket ville være helt uacceptabelt. (Og i øvrigt forsøgt for
nogle år tilbage med store lokale protester til følge).
Vi har gentagne gange oplevet, at Københavns Kommune foreslår
serviceforringelser i vores bydel. Forvaltningerne ville givet vis ikke
have så let ved at foreslå disse forringelser, hvis vi var en selvstændig
bydel.
Kgs. Enghave Lokaludvalg vil derfor opfordre til, at Københavns
Kommune gentænker vores bydele, så de stemmer bedre overens med,
hvordan borgerne oplever byen.

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