Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bydesign
Postboks 447
1505 København V

Dato
22-01-2009

Metropol for mennesker - høringssvar
Vesterbro Lokaludvalg har behandlet det udsendte materiale
vedrørende ”Metropol for mennesker” i udvalgets Teknik- og
Miljøudvalg samt Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe den 13. januar
2009 samt på et møde i Vesterbro Lokaludvalg den 22. januar 2009 og
vi skal her fremkomme med vore bemærkninger i sagen.
Vesterbro Lokaludvalg finder, at det er nogle sympatiske overvejelser
og retningslinier, og vi er tilfredse med, at man fastholder nogle af de
gode tanker fra såvel Vesterbro Trafik- og Byrumsplan og
Byrumshandlingsplanen, bl.a. ideen om lomme- eller frimærkeparker
og pladser og ideen om grønne forbindelser.
Vi mener imidlertid at der også i forbindelse med en metropol for
mennesker hører bl.a.:
•
•

steder med fred og uden for meget tummel og aktivitet; mange
kirkegårde har de kvaliteter, men også andre grønne områder kan
– og skal rumme disse kvaliteter.
at man lader nogle restararealer være – uden partout at skulle
indrette dem ned i hver detalje; attraktionen ved dem
kommer simpelthen af, at de er billige eller ligefrem gratis

Men en metropol for mennesker kommer ikke kun ved pæne ord.
Intentionerne skal bedømmes på de handlinger der skal føre dem ud i
livet og på de konkrete projekter.
Vesterbro Lokaludvalg skal opfordre til, at man fremover IKKE
eliminerer de allermest vellykkede menneskelige byrum såsom
Thorsen ved tørdokken, Luftkastellet og Pappa Hotel. Hav modet til at
bruge planlovens instrumenter til at stille krav til bygherrerne!! Og
undgå privatisering af adgangen til de gode områder.
Vi vil i den forbindelse kort pege på et par eksempler på og udenfor
Vesterbro for at illustrere hvad vi mener:
- Hvad angår Thorsen: Det kongelige Teaters gamle bygning ligger
tæt op ad et folkeligt forlystelsesområde, noget tilsvarende kunne
sagtens være realiseret ved operaen, her kunne man have fastholdt alt
det myldrende liv på en af hovestadens bedst beliggende pladser. I
stedet har man udlagt en gold og umenneskelig parkeringsplads og
fattiggjort hele området, og parkeringspladsen ser i modstrid med
lokalplanen ud til at blive permanent!
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- Det er svært forståelig at en anden af hovedstadens bedst beliggende
strækninger, nemlig promenaden ud for Nordea-byggeriet på
Christianshavn overfor Den sorte Diamant får lov at ligge så øde hen.
Det er forargerligt at der ikke er indført rigere muligheder - fx med
bænke. parasoller og boder - for liv på strækningen.
- Hvordan kan man tillade sig at sætte skilte op med "Adgang forbudt!
Videoovervågning" på trædækket under de to runde siloer på Islands
Brygge – det samme ser vi ved Kalvebod Brygge.
- Kalvebod Brygge og Havneholmen er i den forbindelse et helt
kapitel for sig selv, der bør af indlysende grunde tages fat på disse
områder – og ikke kun med et havnebad, som det nu foreslås med det
såkaldte ”Kalvebod Bølge” forslag – som jo i virkeligheden primært
kommer til at tilgodese turister og hotelgæster på Marriott og gæster
fra Danhostel – hvad blev der af de oprindelige planer om et reelt
havnebad for vesterbroerne ved Havneholmen – det er vi blevet stillet
i udsigt mange gange, men nu ser det altså ud til at man ønsker at
prioritere turister i stedet for de mange vesterbroere der i den grad
mangler rekreative områder.
Afslutningsvis skal vi endnu en gang gøre opmærksom på, at vi
naturligvis altid gerne deltager i arbejdet med at udvikle og forbedre
forholdene på Vesterbro. Vi finder at forvaltningerne i højere grad
kunne inddrage de lokale kræfter i lokaludvalget – det sker langt fra
altid, vi håber det bliver bedre i fremtiden.

Med venlig hilsen
P.v.a Vesterbro Lokaludvalg
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