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Vanløse Lokaludvalg afgiver hermed sit svar til høring, der er
iværksat af Københavns Kommune om ”Apollovej II”.
Lokaludvalget har afholdt et offentligt borgermøde om forslaget den
2. juni i Vanløse Kulturhus, hvor forlagene blev gennemgået af
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, samt af
Flemming Fenger og arkitektfirmaet C.F. Møller. Referaterne fra de
grupper, der fungerede på mødet, er vedlagt indstillingen.
På baggrund af dette materiale indstiller Vanløse Lokaludvalg, at der
gås positivt videre med processen ved, at der udarbejdes et konkret
lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for Vanløse Bymidte.
Det er dokumenteret, at der et betydeligt handelspotentiale i Vanløse,
både for så vidt angår supermarkeder og lignende butikker, og især på
det såkaldte udvalgsvarehusområde, idet store dele af denne handel nu
henlægges til andre centre. Vanløse Lokaludvalg ser gerne, at der
bliver mulighed for at inkludere det lokale butiksliv i centret og også
for at der kan lægges vægt på grønne produkter og økologi i det hele
taget.
Den foreslåede udbygning vil få betydning for afviklingen af trafikken
i området, og lokaludvalget vil, i det fortsatte arbejde med
lokalplanen, støtte udformningen af trafikanlægget, bl.a. T-krydset
Jernbane Alle/Vanløse Alle, på en sådan måde, at den forøgede trafik
ledes til og fra centret på en fleksibel vis. Også ved at omfatte
Apollovej. En sanering af trafikken, der gør det mindre attraktivt blot
at køre gennem bymidten (f.eks. Jernbane Alle), vil blive hilst
velkommen.
Et område, som lokaludvalget vil anbefale, at der arbejdes videre med,
er afviklingen af parkeringen. Den planlagte parkeringsforsyning
svarer til det normale for tilsvarende lokalplaner. Der er imidlertid
allerede i dag i området en betydelig pendler-parkering, typisk på
private fællesveje, fordi det er attraktivt med gratis parkering i
forbindelse med S-tog og metro, både ved Vanløse og ved Flintholm
stationer.
Anlægget af et betydeligt antal cykelparkeringspladser i og ved
Vanløse Station og det påtænkte center hilser vi velkomment.
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Mht. selve byggeriet og valget af byggematerialer ser lokaludvalget
gerne, at der følges op på udmeldingerne om, at der vil blive valgt de
bedste og mest miljøvenlige materialer, og at der i byggeriet i det hele
taget tænkes ud fra en miljørigtig og bæredygtig tilgang.
Endelig peger lokaludvalget på behovet for løsninger for det mere
socialt betingede arbejde i området. Det er vigtigt, at der bliver tilført
kulturelle indslag, der kan supplere de kommercielle sider af et nyt
center. Hvis det er muligt, bør centret også rumme faciliteter for
socialt arbejde i Vanløse - også gerne for det frivillige område.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand, Vanløse Lokaludvalg
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