Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Til medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation

Input til Budget 2020 fra Vesterbro
Lokaludvalg
Vis rettidig omhu - afsæt midler til Godsbaneterrænnet og
grønne områder
”Vi afsætter midler til rettidigt indkøb af grunde til
kultur og fritidsaktiviteter. ” Dette er en af
udmeldingerne i det forslag til Kommuneplan 2019, som nu
er i intern høring. Vesterbro Lokaludvalg foreslår, at der
allerede i forbindelse med budget 2020 afsættes midler til
kommende indkøb af grunde og bygninger til kultur- og
fritidsaktiviteter på godsbaneterrænnet/Otto Busses Vej
til både udendørs aktiviteter (herunder boldbaner) og
indendørs aktiviteter, som med fordel kan skabe nyt liv i
med inddragelse af de gamle bevaringsværdige
centralværksteds-bygninger. Såvel i forslaget til
Kommuneplan 2019 som i Kultur- og Fritidskompasset
redegøres for det presserende behov for kultur- og
fritidsfaciliteter set i sammenhæng med den rivende
udvikling, der har været og forventes i København.
Vi anbefaler, at der samtidig afsættes midler i
overslagsårene.
Dette underbygges af følgende citater fra forslaget til
Kommuneplan:
”Byen rummer med sin mangeårige historie værdifulde
kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, som vidner om
fortidens københavnerliv og den udvikling, der er fundet
sted. Som historiske og kulturelle spor er det med til at
give identitet og kant til nutidens og fremtidens by.
Derfor har vi udpeget værdifulde kulturmiljøer og
bevaringsværdige bygninger, så de kan blive aktiveret i
omdannelsen og udviklingen af byen.”
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”Vi sørger for, at der rettidigt reserveres arealer til at
anlægge nye faciliteter i byudviklingsområderne for at
imødekomme de fremtidige behov. Her er det vigtigt, at der
er varieret udbud af kultur- og fritidstilbud, som giver
københavnerne og byens gæster mulighed for at bruge og
opleve byen forskelligt.”
Vi foreslår, at der samtidig afsættes midler til nye
grønne områder i København. Her siger KP19-forslaget:
”Vi udarbejder en langsigtet grøn arealplan med konkrete
forslag til nye og opgraderede grønne områder.”
”Med Kommuneplan 2019 udpeger Københavns Kommune en række
nye grønne potentialeområder, der kan udvikles til nye
grønne områder i byen. Det gælder områder beliggende i
bl.a. Nordhavn, på Godsbaneterrænet og Enghave Brygge.”
Helt overordnet har københavnerne brug for flere grønne
områder. Der skal rettes op på et stort efterslæb i
byudviklingen. Klimamæssigt har byen har også stærkt brug
for grønne områder, som i sommervarmen kan sørge for at
byen køles ned. Der bruges i storbyer verden over stadig
større mængder energi på at køle byerne ned om sommeren.
En totalt tilbygget havn og en ny bydel på Godsbanearealet
uden et større grønt område vil i fremtiden medvirke til
opvarmningen af København.
København har brug for en social genopretningsplan!
Når byen vokser, stiger behovet for investeringer på det
sociale område. Udsatteområdet med fx hjemløshed,
stofscene og ulighed i sundhed er presset – frivillige
organisationer, væresteder og netværk bløder. Der er brug
for aktivitetsudvidelser for at møde det stigende behov og
udvikling på de fleste områder. Hovedstaden skal have sit
særlige sociale bidrag fra staten (satspuljen) tilbage!
Desuden skal der fortsat være pres på, at staten giver
bedre adgang til at etablere både billige og skæve boliger
til udsatte.
Lokaludvalget lægger vægt på, at den brede indsats,
sundhedsplejen yder, er en meget vigtig del af fundamentet
for tidlig forebyggende indsats såvel sundhedsmæssigt som
socialt. Vi anbefaler, at indsatsen og kvaliteten af
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sundhedsplejen opretholdes såvel på småbarnsområdet i
hjemmet som i forhold til daginstitutioner og skoler.
Alle de aktiviteter på socialforvaltningens område, der
har udløb i 2019, har fortsat vigtige formål og bør
forlænges som et led i budget ’20. En genopretningsplan
vil kun være effektiv, hvis kommunen tænker langsigtet og
planlægger flerårige eller varige bevillinger til de
aktiviteter, der er politisk vilje til at prioritere. Det
gælder især bevillinger vedr. stofscenen, hjemløse og
social ulighed i sundhed.
Det har været debatteret at nedlægge Kontaktcentret i
Valdemarsgade. Det vil vi gerne fraråde på det stærkeste.
Kontaktcentret har en brugergruppe på Vesterbro, der inden
for de seneste år er blevet suppleret med brugere fra
tilbuddet i Lyrskovgade til psykisk syge. Det fungerer på
den måde som værested for forskellige brugergrupper på
Vesterbro. Ældre der ellers ville gå i dagcenter (det nu
nedlagte Plejebo), psykisk syge (fra det nu nedlagte
tilbud i Lyrskovgade) og de hjemløse, som stedet i sin tid
blev oprettet til.
Fisken udgør et væsentligt bidrag til børn og unge på
Vesterbro på kanten af de øvrige tilbud. Fisken giver de
unge nogle muligheder som de øvrige tilbud ikke har. En
kontakt til fritidsjobsarbejdsmarkedet. Og kontakt til de
frivillige voksne. Der bør ikke spares på denne indsats.
Nedlæggelsen af Satspuljen gør det nødvendigt på Vesterbro
at der afsættes midler til Gang i Gaden, Cafe Klare og
Naloxon.
Gang i Gaden rummer et tilbud til en gruppe voksne, der
kommer her for at få plads i et aktivt værested.
Værestedet rummer nogle forskellige tilbud til voksne; en
meget blandet skare af lokale og folk fra andre bydele.
Det aktive element og det sociale fællesskab er en
væsentlig ingrediens.
Café Klare er et tilbud til voksne kvinder; et §110
tilbud. Bevillingerne til stedet blev beskåret ved
Budget2019, og står nu til at løbe helt ud fra årsskiftet.
Brugergruppen er kvinder, der bør tilbydes andre
muligheder end de, der findes på Indre Vesterbro.
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Antidote har en åben rådgivning på Onkel Dannys Plads, der
også henvender sig til den gruppe af stofbrugere, som det
officielle system ikke har kontakt til. København er
fortsat en by, som folk med stofbrug søger til, og en stor
gruppe af disse gemmer sig for ”systemet”. Det medfører en
stor dødelighed. Antidote har med den åbne rådgivning
mulighed for at nå gruppen og tilbyde naloxon som del af
forebyggelsen mod dødsfald.

Pas på børnene! Lav trafiksikring af Vester Fælledvej
Endvidere foreslår Vesterbro Lokaludvalg, at der afsættes
3 millioner til trafiksikring af Vester Fælledvej i
forbindelse med, at det igen bliver gennemkørsels- og
busvej. Forslaget er bl.a. afstedkommet af hensyn til
skoleveje og ny daginstitution.
Venlig hilsen
Vesterbro Lokaludvalg

