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Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave
Lokaludvalg
Kære Borgerrepræsentant
Først og fremmest tillykke med valget. Vi i Kgs. Enghave
Lokaludvalg ser frem til at samarbejde med jer de næste fire år.
I forbindelse med jeres budgetforhandlinger, sender
Lokaludvalget hvert år lokale ønsker, som vi mener der kræver
særligt opmærksomhed i bydelen og som vi håber, I vil tage
med videre i jeres budgetforhandlinger.
I det følgende gør vi derfor opmærksom på dels 1) nogle af de
vigtigste igangværende eller kommende planer for bydelen
samt dels 2) konkrete projekter, vi gerne så imødekommet.
Projekterne fremgår ikke i en prioriteret rækkefølge.
Vigtige planer for Kgs. Enghave:
Bydelsplan for Kgs. Enghave
I lighed med de øvrige lokaludvalg i Københavns Kommune har
Kgs. Enghave Lokaludvalg lagt et meget stort arbejde i vores
Bydelsplan 2013. 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.
Udviklingsplan for Kgs. Enghave
Lokaludvalget vil gerne kvittere for det arbejde, Center for
Bydesign har lagt i Udviklingsplan for Kgs. Enghave. 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.
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Handlingsplan for Sydhavn
I Handlingsplan for Sydhavn 2014, er Lokaludvalget uenig i
prioriteringen af de anførte projekter. Således er det langt mere
nødvendigt for Kgs. Enghave, at der bliver skabt sammenhæng
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.

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.
Ansøgning om områdefornyelser
Skal Kgs. Enghave på niveau med det resterende København,
er det desuden vigtigt at ansøgningerne om to
områdefornyelser i bydelen imødekommes med de ansøgte 2 x
10 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt
med en medfinansiering på 2 x 20 mio. kr. fra Københavns
kommunes side.
Helt konkret vil Kgs. Enghave Lokaludvalg gøre opmærksom på
følgende indsatsområder, som bør have særlig opmærksomhed
og prioriteres højt i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
Konkrete projekter:
Bro over Belvederekanalen til Enghave Brygge
Som sagt fremgår Bro over Belvederekanalen til Enghave
Brygge, som ét af projekterne i Handlingsplan for Sydhavn
2014. Lokaludvalget anser etableringen af broen, som et vigtigt
led i at skabe sammenbindende stisystemer for bløde
trafikanter både i Kgs. Enghave og til resten af København. Da
denne bro ligger i den billige ende, håber udvalget, at den
finansieres af budget 2015 og etableres snarest muligt.
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
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medarbejder i rette forvaltning, der kan udarbejde en plan for en
bæredygtig beboersammensætning i Kgs. Enghave. Alternativt,
bør arbejdet med en ændring af beboersammensætningen
bliver et fokusområde under en eventuel områdefornyelse.
Et løft af de lokale folkeskoler
Lokaludvalget ønsker at styrke Bavnehøj og Ellebjerg Skole,
således at de i højere grad bliver det primære skolevalg for
forældre i skolernes grunddistrikt. Målet er bæredygtige skoler
med et repræsentativt elevgrundlag, der kan danne grundlag for
en styrket social rummelighed og en større sammenhængskraft
i bydelen. Lokaludvalget vil arbejde for, at alle tre folkeskoler i
Sydhavnen bliver madskoler på linje med andre madskoler i
København, således at der sættes tidligt ind i forhold til de
mange stærkt sundhedsmæssigt udfordrede familier i bydelen.
Ligesom lokaludvalget vil støtte op om, at skolerne får en
central rolle som kulturbærende institution i lokalsamfundet, og
optræder som en positiv lokal aktør og samarbejdspartner for
kulturliv og foreninger i bydelen. Lokaludvalget håber, at
Borgerrepræsentationen vil samarbejde med Lokaludvalget og
folkeskolerne om at løse denne opgave.
Sundhedsprofil for Kgs. Enghave
I forbindelse med udgivelse af ny Folkesundhedsrapport for
Københavns Kommune og den seneste sundhedsprofil fra
Region H, mener Kgs. Enghave Lokaludvalg, at der må være
momentum for at udvikle sundhedsdata specifikt for Kgs.
Enghave. Kommunens sundhedsprofiler findes udelukkende for
den samlede bydel Vesterbro/Kgs. Enghave og afspejler ikke i
tilstrækkelig grad de sundhedsmæssige udfordringer vi står
med i Kgs. Enghave. Det er Lokaludvalgets opfattelse, at Kgs.
Enghaves alarmerende sundhedsudfordringer sløres af data fra
det langt bedre stillede Vesterbro. Lokaludvalget mener, at det
er nødvendigt for at bedre de forholdsvis mange stærkt
sundhedsmæssigt udfordrede borgeres liv, at der udarbejdes
konkrete tiltag på baggrund af data og sundhedsfaglige
vurderinger kun for Kgs. Enghave. I Lokaludvalgets bydelsplan,
under projektet ”Sundere bydel”, beder vil
Borgerrepræsentationen om at afsætte 1 mio. kr. til
udarbejdelse af en sundhedsprofil for Kgs. Enghave.
Sydhavnstippen
Nye indgangspartier
Hovedparten af naturområdet Sydhavnstippen er udlagt til
rekreativt område. Området har stor betydning for de lokale
borgere, skoler og institutioner, der er flittige brugere af den
særprægede og ’vilde’ natur. Området har pt. tre offentlige
indgange og en aflåst gitterport, og Københavns Kommune har
anlagt grusstier og bro fra Valbyparken. Stierne er flittigt brugt
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af både gående, løbere og cyklister. Én indgang i nord og
indgangen fra Valbyparken fungerer upåklageligt, men
indgangen i østsiden, der fører videre til Bådehavnsgade og
havnen, er skæmmet af, at være en halvt lukket gammel
gitterport, som ikke kan fjernes uden risiko for, at der begynder
at køre biler ind. På samme måde er den aflåste gitterport i
nord uæstetisk og hæmmer tilgængeligheden til området, men
holder bilerne ude. Derfor ønskes de to låger erstattet af
pullerter, hvoraf nogle kan åbnes.
Pris: 100.000 kr.
Støtte til frivillige naturplejere:
En gruppe frivillige naturplejere har igennem de seneste ti år
udført frivillig naturpleje på Sydhavnstippen. Det drejer sig om
både høslæt, opgravning af tjørn, affaldsindsamling og lignende
foranstaltninger, som øger den biologiske mangfoldighed og
gør området tilgængeligt uden at miste sit ’vilde’ præg. De har
brug for nye redskaber (leer, arbejdshandsker, affaldstænger,
spader mv.), som evt. kan deles med andre naturplejere f.eks. i
Valbyparken.
Pris: 15.000 kr.
Permanent sauna til Bavnehøj Friluftsbad
Lokaludvalget vil gerne kvittere for den midlertidige sauna, der
er placeret ved friluftsbadet. Lokaludvalget opfordrer dog fortsat
til, at der afsættes midler til en permanent løsning.
Karens Minde Kulturhus
Udvidet åbningstid
Karens Minde Kulturhus fik i forbindelse med
budgetforhandlingerne til budget 2013 midler til i en 2-årige
periode at øge åbningstiden. Kulturhuset øgede åbningstiderne
på flere hverdagsaftener og begyndte at holde åbent om
lørdagen i vinterhalvåret. Forsøget har vist sig at være
overordentlig succesfuldt og har ført til et væld af nye
kulturaktiviteter og en stærkt øget brugerskare. Den øgede
åbningstid understøtter i høj grad den ubemandede åbningstid
på biblioteket. Midlerne til den udvidede åbningstid bortfalder
fra 2015 og sammenholdt med de øvrige besparelser og øgede
omkostningsniveau som Kulturhuset skal imødekomme, kan
den udvidede åbningstid ikke fastholdes, når bevillingen
bortfalder. For at kunne fastholde den udvidede åbningstid er
der brug for i alt 245.000 kr. årligt.
Forbedret udnyttelse af Dansepavillon
Karens Minde Kulturhus fredede Dansepavillon er i dag et
yndet sted for afholdelse af alverdens aktiviteter og festligheder
i Karens Minde området. Desværre har Dansepavillonen en
begrænset udnyttelse, idet der ikke eksisterer køkken og
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toiletfaciliteter i bygningen. Lokaludvalget opfordrer
Borgerrepræsentationen til at finde 1,2 mio. kr. til etablering af
toilet og køkkenfaciliteter til muliggørelse af flere
forskelligartede kulturaktiviteter.
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 samt 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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