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Vanløse lokaludvalg takker for endnu en gang at blive hørt.
Vi har siden den interne høring om Kommuneplanstrategien, i samarbejde
med Bispebjerg lokaludvalg, d. 30. september afholdt et borgermøde med
45 deltagere. På mødet diskuterede vi udviklingen af København med fokus
på de udfordringer, der opstår i forbindelse med, at vi bliver flere
københavnere. På den baggrund vil vi gerne supplere vores tidligere
indmeldte holdninger med tanker, spørgsmål og ideer, fremkommet på
borgermødet.
Overordnet:
• Der er behov for, mellem stat og kommune, at samarbejde om
planer for at begrænse støj- og partikelforurening.
• Vi lægger vægt på samarbejde og koordination på tværs af
forvaltninger om strategier og planers indhold.
Kvalitet i byen:
• Kvaliteten i de grønne områder bør højnes, bl.a. ved at man i plejen
bliver bevidst om konsekvenserne for f.eks. biodiversitet i de valg,
der træffes.
• Aktivitetsøer skal integreres i parker, så de også appellerer til unge.
• Det skal sikres, at der bliver plads til såvel organiserede som
uorganiserede brugere i parkerne og idrætsfaciliteterne.
• Når der bliver et større pres på hver kvadratmeter rekreativt areal,
bliver det vigtigere, at udnytte alle arealer i byen bedst muligt. Vi
anbefaler midlertidig udnyttelse, når f.eks. en byggegrund står
ubrugt.
• Når presset på de grønne områder stiger, peger vi på behovet for at
undgå byggerier, der begrænser de grønne arealer. Eksempel herpå
er en institution foran lille grønt anlæg ved Vanløse skole.
• Eksisterende idrætsfaciliteter i fredede parker bør ligestilles med
almindelige idrætsanlæg med lignende anvendelse, så der fredes
efter reelle naturværdier.
• Samtænkning af LAR-løsninger med fredninger og andre tiltag i
parkerne, så indsatserne er koordinerede.
• Vi er glade for, at der fokuseres på støj og bl.a. udarbejdes
støjhandlingsplan, men efterlyser tidsplan for implementering eller
økonomisk prioritering af planen. Vi mener ikke, at støjdæmpende
asfalt er tilstrækkelig til at fjerne alle støjgener. Nogle steder vil der
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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.

•

formentlig blive behov for større løsninger som afskærmning eller
nedgravning.
I Vanløse har vi en del erstatningsarealer, som blev udlagt for at
tillade smallere veje ved udbygningen. Disse arealer kunne
kommunen evt. overtage forpligtelser for, mod at man kunne
anvende dem som grønne åndehuller og etablere LAR-løsninger.

Bæredygtig udvikling – mobilitet og tilgængelighed:
• Vi kunne ønske at man blev bedre til at få gennemført de
cykelstiprojekter, der er vedtaget, så man ikke skal vente efter at
pengene er afsat.
• Vi opfordrer til, at man tager fodgængerplanen op til endelig
godkendelse. En del borgere færdes gerne til fods og det er vigtigt,
at dette dels er muligt - også f.eks. med rollator - dels også er
attraktivt.
• I forbindelse med stationer er det vigtigt at sikre ordentlige
parkeringsforhold for cykler. Sikres cykelparkering ikke ordentligt,
går det ud over handicaptilgængeligheden ved stationerne, da
cykler bliver stillet, uanset om der er en planløsning eller ej.
• Bedre vedligehold på pladser og veje
Flere arbejdspladser i København – Erhvervsudvikling:
• Små erhvervsdrivende er med til at skabe en spændende by at bo
og leve i. De skal medtænkes i arbejdet for at tiltrække
virksomheder.
• 5% BNP-vækst et fint mål. Vi ser dog gerne, at dette indtænker
cirkulær, grøn og ressourcebesparende økonomi i BNP-væksten.
Dette også for at kunne indfri målet om at blive CO2-neutral i 2025.
Kommunen kan understøtte dette ved at hjælpe virksomheder med
at finde ressourcebesparende løsninger.
• Vi støtter fortsat, at der er udlagt 2 områder til kreative zoner i
Vanløse, og ønsker at bibeholde de nuværende forhold heri.
• Man kan understøtte de lokale mindre erhverv ved at forgrønne
strøggader sådan, at de bliver mere attraktive at færdes og opholde
sig i.
• Vi er glade for at se, at der i kommuneplanstrategien fokuseres på
uddannelse og kunne i den forbindelse ønske, at kommunen gør
mere for aktivt at skaffe lære- /praktikpladser til de unge, der
ønsker en faglig uddannelse.
Vanløse lokaludvalg takker for muligheden for at blive hørt om
Kommuneplanstrategi 2014 og ser frem til det videre arbejde med
Kommuneplan 2015.
På lokaludvalgets vegne
Bent Christensen, Formand
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