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Høringssvar vedr. Enghave Plads metrostation
Vesterbro Lokaludvalg har behandlet sagen på sit møde den 12.
oktober 2011 og på en række møder i Vesterbro Lokaludvalgs Teknikog Miljøudvalg/ Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe og har endvidere
deltaget i borgermødet den 14. september 2011 og deltaget i en række
møder med Teknik- og Miljøforvaltningen og Metroselskabet.
Vesterbro Lokaludvalg finder det afgørende vigtigt at der i forbindelse
med den kommende plads’ bliver plads til de samme funktioner der
var på ”den gamle Enghave Plads”, dette er også i tråd med den
beslutning BRs Teknik- og Miljøudvalg tidligere har truffet.
Nærværende forslag skal danne rammerne for udviklingen af pladsen,
og vi er i virkeligheden kommet langt længere i processen, idet der
som nævnt har været afholdt en række møder mellem Teknik- og
Miljøforvaltningen, Metroselskabet og os. På disse møder har vi
disponeret pladsen og vi afventer nu, at vi får afholdt et møde i løbet
af efteråret i sagen. På det møde er vi stillet i udsigt, at vi skal se på et
dispositionsforslag til indretning af pladsen.
Vi forventer at dette forløb fortsætter i den gode og konstruktive ånd,
det har forløbet hidtil.
Vi mangler dog i det fremlagte materiale et pissoir på pladsen. Der var
et pissoir på den gamle plads og det mener vi også, at der skal være på
den kommende plads.
Afslutningsvis skal vi beklage, at borgermødet var så ringe besøgt.
Det skyldes formentlig bl.a. det faktum, at der blev afholdt
folketingsvalg dagen efter. Vesterbro Lokaludvalg foreslog at mødet
blev udsat, hvilket forvaltningen desværre ikke imødekom.

12-10-2011
Sagsnr.
2011-80213
Dokumentnr.
2011-729847

Med venlig hilsen
Niels Vestergaard

Vesterbro 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.

