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Den 27. oktober 2009

Vedr. ”Tag parken i lommen”
Forslaget ”Tag parken i lommen!” har været behandlet i Vesterbro
Lokaludvalgs Teknik- og Miljøudvalg/ Vesterbro Trafik- og
Byrumsgruppe den 12. oktober og i Vesterbro Lokaludvalg den 22.
oktober og Vesterbro Lokaludvalg skal på baggrund heraf
fremkomme med nedenstående bemærkninger til forslaget. Vi
finder at lommeparkidéen er rigitig god, og vi finder helt naturligt at
Vesterbro skal prioriteres højt i den forbindelse, da Vesterbro som
bekendt er underforsynes med rekreative områder.
Dertil kommer at DGI-Byen arbejder aktivt med at få flere
aktivitetspladser på Vesterbro – derfor er det vigtigt at Vesterbro
prioriteres højt med lommeparker, så vi kan få så mange gode
steder med et grønt rekreativt indhold, og mulighed for idræts- og
sundhedsprojekter.
Vi vil i prioriteret rækkefølge foreslå følgende:
1.

2.

3.

Havnebad – Blåt rekreativt areal.
Vesterbro fik, da Islands Brygge fik sit nuværende
havnebad, i sin tid det havnebad der oprindeligt var lavet til
Islands Brygge, med lovning om at det var midlertidigt og at
Vesterbro skulle have et spændende og visionært
havnebad som skulle åbne når boligerne på Havneholmen
ville være færdige. Dette havnebad er endnu ikke etableret
og Vesterbro Lokaludvalg foreslår derfor at arbejdet med
dette havnebad sættes i gang nu. Det havnebad vi har nu
kan – når det nye havnebad er indviet – så flyttes til
Sydhavnen eller et andet sted i havnen.
Tove Ditlevsens Plads.
Pladsen er forsømt og vi foreslår derfor at pladsen
renoveres og indrettes så den kan beholde de nuværende
funktioner og samtidig udvides så den også kan tilgodese
Tove Ditlevsens Skole (tidligere Matthæusgades Skole) og
Engskolen evt. ved lukning af Frederiksstadsgade.
Projektet her skal naturligvis koordineres med det
kommende metrobyggeri og planen om midlertidige grønne
byrum i forbindelse hermed og dette forslag forudsætter
endvidere, at trafikken i metroens byggeperiode ikke føres
via Enghavevej forbi pladsen.
Reventlowsgade
Det vil være en god idé at lave en lommepark i
Reventlowsgade og lave det som en trappe eller bakke op
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mod DGI-Byen og Kødbyen for på den måde at skabe
direkte forbindelse mellem Hovedbanegården, Metroen og
DGI-Byen og Kødbyen – vi foreslår samtidig at
Kvægtorvsgade lukkes af for gennemkørende trafik for at
fredeliggøre dette område – dette foreslag kan også
kompensere for at dele af Halmtorvets rekreative arealer
inddrages af metroen til metroplads og cykelparkering for
metroen. Det er en forudsætning for forslaget, at det fortsat
er muligt at cykle fra Reventlowsgade til Tietgensgade samt
at man kan cykle på strækningen Tietgensgade –
Kvægtorvsgade når der lukkes af for gennemkørende
biltrafik. Projektet her skal naturligvis koordineres med
metrobyggeriet.
4.

Litauens Plads.
Vesterbro Lokaludvalg kan støtte at Litauens Plads
renoveres – vi mener imidlertid at de ovennævnte steder
trænger endnu mere, derfor har vi prioriteret på denne
måde.

Vi kan endvidere støtte at der etableres små lommeparker i
Kødbyen – vi mener at der særligt er behov og muligheder i Den
Hvide Kødby, alt efter hvordan fredningsmyndighederne stiller sig i
sagen.
Endvidere vil vi foreslå:
•
•

•

at den lille plads med Enghavevej ved Bevtoftegade
omdannes til en lommepark,
at steder hvor der i forbindelse med nybyggeri er etableret
p-pladser omdannes til lommeparker – f.eks. på
Havneholmen, hvor senest Aller er flyttet ind og har fået pkælder i 2 etager og yderligere p-plads på terræn, denne pplads burde have været et grønt rekreativ område, som vi
oprindeligt var stillet i udsigt. Det samme gælder naturligvis
ved kommende nybyggerier og
at den lille plads der er ved Lyrskovgade/ Vesterfælledvej
gøres mere grøn.

Til slut vil vi lægge op til et tæt samarbejde om udviklingen af
de kommende lommeparker på Vesterbro. Vi vil meget gerne
deltage konstruktivt i arbejdet og foreslår at vi mødes med
forvaltningen så snart forslaget er politisk vedtaget.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
formand – Vesterbro Lokaludvalg
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