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Verdensby med ansvar - høringssvar 

Vesterbro Lokaludvalg har på sit møde 16. maj taget hul på oplægget 

til Kommuneplan-strategi 2018-31. Vi sender jer hermed de første 

bemærkninger i den interne høring. Vedlagt er også bemærkninger til 

de enkelte afsnit i Kommuneplan-strategien på den fremsendte 

skabelon. 

 

Vi vil til efteråret bidrage aktivt for at brede debatten ud lokalt om, 

hvor vores by er på vej hen. 

 

 

Processen er også afgørende 

Vesterbro Lokaludvalg bemærker med tilfredshed, at der i oplægget til 

kommuneplanstrategi er lagt vægt på, at København står i en række 

dilemmaer, som skal håndteres for at kunne fastholde den positive 

udvikling, som København oplever. 

 

I den sammenhæng har det afgørende betydning, hvordan man 

mobiliserer byen og dens borgere i at finde løsninger på de dilemmaer 

og splittelser, der er i vores urbane samfund. København må ikke 

blive kvalt af sin egen succes!  Vi er derfor glade for, at der i 

kommuneplanstrategien lægges op til en københavnerdialog, men vi 

kan godt blive bekymret over, hvad det vil nytte, hvis der mest er tale 

at aflæse københavnernes holdninger og ideer via 

spørgeundersøgelser, Facebook og Instagram.  

 

Det er vores oplevelse, at det vil kræve en mere involverende proces, 

hvor der kan arbejdes mere nuanceret. At fastholde og udvikle 

København store kvaliteter vil fordre, at vi kan arbejde både i 

helikopterens megaskala og gadeplanets, kvarterets, bydelens 

mikroskala. Vi skal længere ind! 

 

Vores opfordring skal derfor lyde, at vi skal styrke Københavns 

sammenhængskraft og diversitet ved at bruge de mange gode kræfter, 

som kvarterløftene, områdefornyelserne og lokaludvalgene har vist er 

så stærkt tilstede.  

 

København har på mange områder vist vejen – også i global 

sammenhæng. Det kan vi også gøre, hvis vi tør gennemføre en sådan 
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mobilisering af byens egne iboende kræfter. Det vil være en 

verdensby med ansvar! 

 

 

Vi skal sammen stoppe den stigende ulighed 

I en periode med vækst er det vigtigt at have fokus på den sociale 

ulighed og den udfordrede sammenhængskraft. Det er nu, der bør 

være overskud i kommunen til at skabe varige løsninger på det sociale 

område – ellers vil man ikke kunne leve op til målsætningen om at 

være en storby med høj livskvalitet, de marginaliserede vil blive 

yderligere marginaliserede, og byen vil knække over og lade de mest 

udsatte borgere i stikken. Vesterbro Lokaludvalg mener, at en 

verdensby med ansvar vil prioritere indsatsen mod social ulighed! 

 

 

Demografien udfordrer hele byen og måden at planlægge på 

København vokser indad, udad, opad. Nye boligområder skyder op i 

hæsblæsende tempo. Vesterbro Lokaludvalg er helt enige i, at dette 

udfordrer København med hensyn til børnepasning, handicapområdet, 

folkeskolen og ældreområdet – som er de områder, hvor kommunen i 

sin budgetlægning arbejder med de såkaldt demografibetingede 

udgifter. Hvis Kommuneplan-strategien skal gennemføres, må der 

lægges flere kriterier til grund for, hvor byen på i sin langsigtede 

planlægning håndterer demografiens udfordringer. Kultur og 

fritidsområdet, bymiljøet og ikke mindst den grønne by skal medtages 

i beregningerne og anlægsplanerne, hvis København skal nå sine mål 

om høj livskvalitet, om at være en storby for mennesker, om at skabe 

diversitet og identitet i byens fysiske miljø, om byudvikling med kant 

– og om at være en verdensby med ansvar. Mange af byens borgere 

ikke mindst på Vesterbro mærker følgerne af, at der er et stort 

efterslæb – og det gælder ikke alene det store pres skoler og 

daginstitutioner, men også eksempelvis de lange ventelister til byens 

fritidsliv. Bliver disse udfordringer ikke håndteret i den langsigtede 

planlægning og i kommunens måde at lave budget på, frygter vi, at det 

kan give bagslag og mindske lysten til at flytte til eller besøge 

København. 

 

 

En international byregion samarbejder! 

På Vesterbro bliver vi dagligt mindet om, at København er blevet en 

international magnet og på flere parametre har meget høje ratingtal. 

Det skyldes ikke mindst, at også byens brokvarterer er blevet meget 

attraktive både for boligsøgende og besøgende bl.a. på grund af de 

mange kreative iværksættermiljøer og spændende kunstneriske 

initiativer, som Kommuneplan-strategien også har øje for.  

 

Vesterbro Lokaludvalg forventer, at udviklingen af en storbyregion 

som vores kan og vil inddrage nye byområder, og at en løsning på 
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storbyens dilemmaer også skal findes idet det regionale samarbejde og 

ikke mindst i forhold til de københavnske omegnskommuner og 

Malmø. Det synes fraværende i strategien. Et tæt regionalt samarbejde 

er efter vores mening enormt vigtigt for at sikre, at der findes gode og 

varige løsninger hvad angår for eksempel udsatte boligområder, 

boligmanglen, infrastrukturen og forbedrede rammer for 

virksomhedernes udvikling. I et sådant samarbejde kan man også 

finde mere plads til at lave boligeksperimenter og giv rum for 

midlertidige boliger, som strategien efterlyser. På den måde mindsker 

man også presset på brokvartererne, og man kan undgå, at København 

føler sig fristet til at forgribe sig på byens grønne områder, historiske 

bygninger og kulturelle spor fra tidligere tiders byliv for at løse 

dilemmaerne. Københavns Kommune bør tage ansvar for at skabe en 

sådan verdensby! 

 

 

På vegne af Vesterbro Lokaludvalg 

 

 

Thomas Egholm 

Formand for Vesterbro Lokaludvalg 

 

 


