Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

Hørinngssvar til Erhvervs- og Vækstpolitikken fra Vanløse
Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalg takker for at blive hørt om Erhvervs og
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Vækstpolitikken. Vi har i høringsperioden afholdt borgermøde om
kommuneplanstrategien

med

45

deltagere.

På

borgermødet

diskuteredes i 3 grupper, hvoraf én diskuterede under overskriften
’Erhverv og virksomme ideer’, og her blev Erhvervs- og
Vækstpolitikken diskuteret.

Vi tilfredse med, at der fokuseres på at skabe arbejdspladser i
København.

Vi

erhvervsdrivende,

ser

også

gerne

håndværkere,

større

detailhandel,

fokus

på

mindre

iværksættere

og

kreative. Disse erhvervsgrupper har et stort potentiale for at give noget
tilbage til byen og bydelene, dels i form af byrum med mere liv og
atmosfære, herunder torvehandel, dels i form af fritidsjobs, praktik- og
lærepladser til bydelenes unge. Vi håber i den forbindelse at vores
arbejde med 2 timers parkering for biler i bymidten og ekstra
midlertidig cykelparkeringsplads vil bære frugt og understøtte bylivet.

Nedenfor kommenterer vi på elementer inden for udvalgte
overskrifter i Erhvervs- og Vækstpolitikken.
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Overordnet målsætning
•

10-10-2014

5% BNP-vækst er et fint mål. Vi ser gerne, at denne indtænker
grøn og ressourcebesparende økonomi i BNP-væksten. Dette
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også for, at kunne indfri målet om, at blive CO2-neutral i 2025.
Kommunen kan understøtte dette ved f. eks. at hjælpe
virksomheder med at finde ressourcebesparende grønne
løsninger.

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.

Erhvervsservice og omkostninger for erhvervslivet
•

Vi ønsker en sammenhængende strategi for de mindre
erhvervsdrivende. Københavns erhvervsråd – og Københavns
Erhvervshus fra budget 2015 – er gode initiativer, men vi
beklager, at der ikke findes et forum for tæt dialog med de
mindre erhvervsdrivende.

Strategisk Byudvikling
•

Man kan understøtte de lokale mindre erhverv ved at
forgrønne fx strøggader, sådan, at de bliver mere attraktive at
færdes og opholde sig i (eksempelvis Børglumvej/ Jernbane
Allé).

•

Sikring af kundeparkering er et afgørende element i at støtte
erhvervslivet.

•

Flere arbejdspladser kræver fortsat udbygning af kollektiv
transport og cykelnettet.

Uddannelse og Beskæftigelse
•

Vi er glade for at se, at der i kommuneplanstrategien fokuseres
på uddannelse, og kunne i den forbindelse ønske, at
kommunen gør en aktiv indsats for at skaffe lære/praktikpladser til de unge, der ønsker en faglig uddannelse.

•

Visse typer virksomheder er så specialiserede, at de ikke kan
tilbyde en uddannelsesplads, fordi der vil blive for få typer af
erfaringer at høste for de unge. Kommunen kan evt. hjælpe
med at koordinere uddannelsesforløb, hvor de unge spreder
deres uddannelse over forskellige virksomheder.

Vanløse Lokaludvalg takker endnu en gang for at blive hørt i om
Erhvervs- og Vækstpolitikken.

På lokaludvalgets vegne

Bent Christensen, formand
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