
 

 
Vesterbro Lokaludvalg har tre ting som bør nævnes i forbindelse med den 
supplerende høring: 
 
Vester Remisepark – Godsbaneterrænet 
Vi ønsker fortsat en stor park på arealet. Vi anerkender, at det er blevet 
forsøgt taget hensyn til vores ønsker – og til efterslæbet på grønne og 
rekreative kvadratmeter på Vesterbro. Vi bliver dog usikre på, hvor stort 
det grønne areal er, set som et sammenhængende areal.  
Vesterbro er i dag det sted, hvor indbyggerne bor tættest med færrest 
antal grønne kvadratmeter, og yderligere nybygning, som foreslået i 
Kommuneplanen, giver behov for en større park med fodboldbaner, 
sportsfaciliteter, med grønne træer og park. Grønne områder med så vild 
natur som det nu kan være i en by. Også i forhold til klimaudfordringen. 
  
Vi kan se, at der andre steder tales om nye grønne parker på op til 100 
hektarer. I den sammenhæng vil 8 hektarer være uendeligt lidt, specielt 
hvis de er spredt ud over et større område. Derfor er det vigtigt, at det 
præciseres, at de omtalte 8 til 11 hektarer er samlet og ikke kan spredes 
som karregårde, lommeparker og grønne strøg. Den senere tids 
byudvikling, bl.a. på Carlsberg og Enghave Brygge har vist, at det er vigtigt, 
at der sker denne præcisering i Kommuneplanen for at fastholde 
København som en grøn storby. 
 
Der er i Kommuneplanen lagt op til en række rammer med hver deres 
bebyggelsesprocent. Det er muligt, at der findes gode årsager og analyser 
til grund for dette, men dem har vi ikke kunnet finde på hjemmesiden. Når 
vi bad om, at der i fremtiden arbejdes med en samlet helhedsplan, så var 
det for at åbne for mageskifter, der kunne hjælpe med at sikre både 
grønne områder. Men også at byggeriet foregår, hvor der findes 
transportmuligheder.  



Vi ønsker at denne mulighed holdes åben i de forhandlinger, som foregår 
mellem de politiske partier på Rådhuset og andre. 
 
Bymuseet – Vesterbrogade 59 
Det er godt, at der nu er lavet en ændring, der fastholder bygningen til de 
samme formål som hidtidigt. Der er mange ildsjæle på Vesterbro, der 
gerne indgår i et samarbejde om at tage bygningen i brug indenfor denne 
ramme.  
 
Politiet – Halmtorvet 20 
Det virker underligt, at man i det reviderede Kommuneplansforslag, holder 
fast i at åbne for byggeri af ungdomsboliger på denne adresse. Politiet har 
– som vi har hørt det – netop overstået deres adressemæssige revisioner. 
Som en del af dette har man fornyet lejeaftalen på adressen. En 
beslutning, der sikrer Politiets tilstedeværelse i det nabolag, der i 
kommunens (og forvaltningens) egne tryghedsmålinger er kendetegnet 
ved størst stofkriminalitet i hele kommunen. 
 
Vi har et mangeårigt samarbejde med politiet og lokalpolitiet, og har ikke 
umiddelbart noget behov for at der stilles spørgsmålstegn ved deres 
tilstedeværelse i bydelen.  
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