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Høringssvar vedr. Bemandede legepladser
Vanløse Lokaludvalg tillader sig herved at besvare TMF’s høringsskrivelse
af august 2016 ang. bemandede legepladser, vedr. omstilling af Nørager
Plads.
Vanløse lokaludvalg må konstatere, at der ikke blot er tale om en ændring
inden for den samme ramme, men at der konkret foretages en besparelse på
bemandingen på Nørager plads.
Medlemmer af Lokaludvalget udtaler, at der er mange børnefamilier,
mødregrupper og bedsteforældre som bruger pladsen, og som har brug for
pladsens bemanding, der også gør, at der er åbent til hus, toiletter og
rindende vand.
Institutionerne og dagplejerne har fagligt personale til at hjælpe ved akutte
situationer. De kunne få en ”briknøgle” eller chip til at lukke sig ind, når de
er der. Institutionerne har også fået trange kår, da de fleste må have ture ud af
huset for at kunne være der og derfor er nødt til at bruge legepladser.
Jeres undersøgelse viser, at behovet er størst mellem 9-15 og i weekender, så
der bør være åbent i hvert fald til kl. 15.00.
Hvis man kigger på skolebørns behov er det først efter kl. 15.00, de er klar
til at gå på legepladsen.
Hvis pladsen er ubemandet, vil der være risiko for, at det hurtigt vil rygtes,
at der nu et sted i bydelen hvor unge eller andre, som evt. mangler et sted at
være, kan hænge ud på den forkerte måde.
Hvis TMF fastholder den foreslåede besparelse, anbefaler vi, at åbningstiden
på Nørager Plads bliver fra kl. 12.00 – 15.30 – både i hverdage og i
weekenden.
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Med venlig hilsen
Vanløse Lokaludvalg

Vanløse 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.

