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Budgetønsker til budget 2014 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Kære Borgerrepræsentant
Kgs. Enghave Lokaludvalg vil gerne som indgang til behandlingen af
budget 2014 for Københavns Kommune henlede jeres opmærksomhed
på nogle områder i bydelen, der fortjener særlig opmærksomhed.
Planer for Kgs. Enghave
I lighed med de øvrige lokaludvalg i Københavns Kommune har Kgs.
Enghave Lokaludvalg lagt et meget stort arbejde i en Bydelsplan. Vi
håber, at bydelsplanen vil indgå som en vigtig del af jeres
beslutningsgrundlag, da den er et udtryk for de lokale visioner og
ønsker, som vi meget gerne ser realiseret. Lokaludvalget vil i den
forbindelse gerne kvittere for det arbejde, Center for Bydesign har lagt
i Udviklingsplan for Kgs. Enghave, som er ved at være færdig. Planen
og de anbefalede indsatsområder er i fin tråd med bydelsplanens
visioner og Lokaludvalget håber, at I i Borgerrepræsentationen går
sammen om at finansierer de foreslåede tiltag. Kun derved kan vi
sammen få Kgs. Enghave på niveau med det resterende København.
I Handlingsplan for Sydhavn 2014, som også er ved at blive
færdiggjort, er Lokaludvalget uenig i prioriteringen af de anførte
projekter. Således er det langt mere nødvendigt for Kgs. Enghave, at
der bliver skabt sammenhæng mellem de enkelte kvarterer i bydelen
og at ”Bro over Belvederekanalen til Enghave Brygge” og ”Stibro
mellem Teglholmen og Sydhavns Station” prioriteres først frem for
broer til Amager.
Helt konkret vil Kgs. Enghave Lokaludvalg gøre opmærksom på
følgende indsatsområder, som bør have særlig opmærksomhed og
prioriteres højt i forbindelse med budgetlægningen for 2014.
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Bro over Belverderekanalen til Enghave Brygge
Som sagt fremgår Bro over Belverderekanalen til Enghave Brygge,
som ét af projekterne i Handlingsplan for Sydhavn 2014.
Lokaludvalget anser etableringen af broen, som et vigtigt led i at
skabe sammenhæng i bydelen og da denne bro ligger i den billige
ende, håber udvalget, at den finansieres af budget 2014 og etableres
snarest muligt.
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.

Stibro mellem Teglholmen og Sydhavns Station
Denne bro fremgår også af Handlingsplan for Sydhavn 2014 og er
fortsat én af Lokaludvalgets vigtigste prioriteter. Med mange
arbejdspladser, skolebørn og studerende der hver dag færdes på kryds
og tværs af Sydhavnsgade, er det et meget stort ønske i bydelen, at der
afsættes midler til etablering af en sikker forbindelse i form af en
stibro fra den Grønne Kile til Sydhavns Station.
Plan for ændring af beboersammensætning i Kgs. Enghave
Lokaludvalget vil gerne kvittere for, at kommunen, såvel som de
almene boligforeninger, arbejder for, at flere studerende kan bo i
bydelen. For Lokaludvalget er det meget vigtigt, at skabe en mere
blandet beboersammensætning i bydelen, i form af sammenlægning af
nogle af de mange små lejligheder i de gamle kvarterer samt
etablering af større lejligheder i de nye kvarterer på Holmene, så der
skabes plads til børnefamilier. Bydelen lider under, at børnefamilierne
flytter. Det skaber store problemer for folkeskolerne i bydelen og
bydelens beboersammensætning i det hele taget, som bliver for
ensidig. Lokaludvalget opfordrer derfor fortsat til, som det fremgår af
bydelsplanen, at der afsættes 500.000 kr. til en medarbejder i
socialforvaltningen, der kan udarbejde en plan for en bæredygtig
beboersammensætning i Kgs. Enghave.
Får på Sydhavnstippen
Der har i fem år gået tres får på den sydlige del af naturområdet
Sydhavnstippen. Det er et led i projektet Tippen Syder, som bl.a. Kgs.
Enghave Lokaludvalg og Københavns Naturskoler, er parter i. Fårene
plejer naturen og bekæmper kæmpebjørneklo, og det har vist sig, at de
der udover har en enorm rekreativ værdi. Det er således et stort
tilløbsstykke, når de sættes ud, klippes mv., og langt flere borgere har
nu fået en anledning til at bevæge sig ud i den bynære natur. Fårene
ejes af en professionel fåreavler og naturplejer, der samarbejder med
lokale frivillige fra Tippens Fårelaug, og som deltager med formidling
i de offentlige arrangementer. Fåreholdet koster 177.000 kr. om året
(2012), hvoraf der hidtil har været et årligt tilskud på 130.000 kr. fra
Naturstyrelsen. Resten betaler grundejer By & Havn. Tilskuddet
bortfalder med udgangen af 2013, og dermed vil fårene forsvinde fra
Tippen, med mindre midlerne findes på budget 2014 og fremover.
Ønske: 130.000 kr. årligt.
Permanent sauna til Bavnehøj Friluftsbad
Lokaludvalget vil gerne kvittere for den midlertidige sauna, der nu er
placeret ved friluftsbadet. Lokaludvalget opfordrer dog fortsat til, at
der afsættes midler til en permanent løsning.
Skurbyen ved Karens Minde
Kgs. Enghave Lokaludvalg er meget glade for, at det er lykkedes at
finde midler til lovliggørelse og grundistandsættelse af Skurbyen ved
Karens Minde. Det giver mulighed for mange kulturelle aktiviteter,
Side 2 af 3

som er efterspurgt af lokale foreninger - og som der ikke er plads til i
selve Karens Minde Kulturhus. Der er dog behov for 250.000 kr. til
løbende drift af Skurbyen, som Lokaludvalget håber, vil blive afsat i
forbindelse med forhandlingerne om budget 2014.
Driftsstøtte til Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv har i 2013 modtaget et
betydeligt lavere tilskud end tidligere og det har end ikke kunne
dække arkivets husleje fuldt ud. Lokaludvalget håber, at
Borgerrepræsentationen vil afsætte tilstrækkelige midler til at sikre de
lokalhistoriske arkivers aktiviteter i København, så deres frivillige
engagement kan fortsætte.
Midlertidig forbindelse mellem Teglholmen og Enghave Brygge
Afslutningsvis vil Lokaludvalget gerne opfordre til, at der støttes op
med midler til midlertidige aktiviteter i havneområderne/Sydhavn,
som kan finde sted frem til grundejerne begynder at bygge boliger og
ny infrastruktur. Lokale kræfter har bl.a. foreslået etablering af en
midlertidig kabelfærgeforbindelse mellem Teglholmen og Enghave
Brygge, såfremt etablering af broforbindelse ikke fremrykkes til 2014,
og et midlertidigt skibsværft.
Kgs. Enghave Lokaludvalg håber, at I i Borgerrepræsentationen vil
bakke op om de lokale ønsker og står naturligvis til rådighed for et
samarbejde omkring de enkelte projekter.

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