KØBENHAVN HAR EN HEMMELIGHED
Midt mellem Tivoli, Sydhavn, Vesterbro og Fisketorvet
ligger et område gemt bag jernbanernes årer. Det er
ligeså stort som Fælledparken og ukendt for mange
københavnere. Det hemmelige Vesterbro.
Det var engang en stor pulserende arbejdsplads, som nu
har brug for at få pustet nyt liv i sig. Det giver en unik
mulighed for sund byudvikling i hjertet af København.
Vi ejer ikke stedet, men man har vel lov til at drømme. Det
kan blive hele Københavns nye mødested og værksted. En

NATIONALT INDUSTRIMINDE BYGGET
PÅ STRANDENG OG HAVBUND

park, et pusterum og en oase.
Vil du være med til at sætte fut i det store, gamle hjerte?

Hele jernbaneområdet ved Vester Remisepark er
skabt på havbund og oversvømmede strandenge i
begyndelsen af 1900-tallet. DSB’s centralværksted
flyttede ind, og værkstedet udviklede sig til en af
Københavns største arbejdspladser med mere end
1.000 ansatte.
Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget området som
nationalt industriminde. De skriver:
”I 1901 blev der på et opfyldt område ved Kalvebod
Strand taget en ny lokomotivremise i brug. Ved siden
af blev der i 1907 anlagt et nyt centralværksted
for DSB. Centralværkstedet blev en hel bydel med
lokomotivværksted og kedelsmedje. I de følgende år
kom en kontorbygning, egen kraftcentral, trælager,
grovsmedje,

jernmagasin,

elektrisk

værksted

og

vognværksted også til. I 1922 blev Centralværkstedet
udvidet med et malerværksted og i 1939 med en
lyntogshal.”
Flere af de gamle industribygninger står som
karakterfulde udtryk for den danske industriarkitektur og har opnået en status af høj bevaringsværdi.
Vester Remisepark er fyldt med historie. Byens,
landets - og vores historie.

VELKOMMEN TIL VORES NYE NABOER!

GRØNT ER GODT

København er en attraktiv by, hvor mange har lyst

En kortlægning af byens grønne tilstand siger, at Vesterbro er

til at bo. Mange flytter til – og børnefamilier bliver

den del af København, som har færrest grønne kvadratmeter

boende. Nye bykvarterer skyder op alle mulige

pr. borger – her er der 4 m2 mod 10 m2 pr. borger i København

steder - ikke mindst på Vesterbro og i Sydhavnen.

generelt.

Gamle industriområder omdannes til Carlsberg Byen,

Adgangen til grønne områder tæt på boligen er vigtig for alle

Sluseholmen, Teglholmen, Havneholmen,

menneskers livskvalitet.

Enghave Brygge og Postgrunden. De bliver hjemsted

Bynaturen motiverer os, og den er

med til at skabe det sunde og aktive byliv. Kommunen ønsker, at

for titusindvis af mennesker. Vi skal til at kende nye

bynaturen bliver indarbejdet i alle faser af byplanlægningen, og at

gadenavne – fra Kuskens Gade til Moder Teresas Vej,
fra Lone Kellermanns Vej til Malttorvet.

man her og nu bør udvælge de arealer, der i fremtiden kan blive

Vester Remisepark ligger i hjertet af det hele og giver

parker og naturområder svarende til 3-4 gange Fælledparken.

omdannet til vores grønne områder. Der er behov for at anlægge

mulighed for at sammenbinde nyt og gammelt så

Vester Remisepark kan blive københavnernes fælles baghave.

vi kan mødes med vores nye naboer. Den centrale

Lad os gribe chancen nu!

placering er unik. Og det er vigtigt at prioritere en
sund, balanceret by i fremgangstider – også i de
centrale kvarterer.

KØBENHAVN HAR VOKSEVÆRK

PLADS TIL ALLE

Det er gået op og ned befolkningsmæssigt i Køben-

København er en rummelig by, og

havns Kommune, men de sidste mange år har

det skal den stadig være. Der har

tendensen været ganske klar.

altid været plads til høj som lav.

I 1992 var befolkningstallet 464.000. I 2018 er tallet

Det har gjort byen til hele landets

oppe på 613.000. Vi er altså vokset med cirka

naturlige samlingspunkt.

150.000 i løbet af sidste 26 år og prognoserne siger,

Der er blevet lidt trangt i byen.

at der over de næste 15 år sandsynligvis vil komme

Byens rum er måske ikke altid så

120.000 nye københavnere til.

åbne og indbydende, som man

I samme periode forventer vi, at områderne

kunne ønske sig. Men gode kræfter

Vesterbro og Kongens Enghave vil stige fra 65.000 til

arbejder for at skabe rum og plads

88.000. Det er 23.000 nye naboer, vi skal lære at

til livsudfoldelse.

kende.
Det

er

mange

dem velkommen!

dejlige

mennesker.

Vi

Vester Remisepark kan blive en

byder

park og oase for alle i storbyen. En

Og vi peger på, at Vester

ny urban fælled.

Remisepark kan hjælpe København med at være

GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED OG
VIRKELIGHEDEN TIL EN DRØM
Drømmen om Vester Remisepark lever stærkt i
Vesterbro Lokaludvalg, så vi fortæller gerne vidt og
bredt om den.
Vi har lavet denne folder for at fortælle om projektet.
Du kan finde flere foldere f.eks. på biblioteket, hvis

den åbne og inkluderende by med menneskelige

du vil sprede budskabet.

dimensioner, som vi kender og elsker. Et netværk

Folderens bagside er en plakat, som vi håber , at du

af udfoldelsesmuligheder og legepladser for børn og

har lyst til at hænge op og nyde sammen med venner

voksne.

og familie.
Vi har også lavet en film, som du kan finde på vores
Facebook side.

KØBENHAVNS EGET VÆRKSTED

PLADS TIL AT UDFOLDE SIG
I løbet af de næste 10 år skal vi have 9 nye idrætshaller, 7 nye biblioteker/

Hvis du kan lide den, så del den

endelig med alle dem du kender.

I områdets DNA ligger håndværket – her har tusinder

Hvis dette projekt har fanget din opmærksomhed, så

af håndværkere sørget for, at hele Danmarks

følg med på facebookgruppen:

togsystem kunne udvikle sig. Men håndværket er

www.facebook.dk/VesterRemiseparksVenner

ikke bare gamle dage og gode minder. Der er en

Her kan du følge med i, hvilke aktiviteter du kan

stigende bevidsthed om, at vi til stadighed skal

deltage i og du kan komme med dine forslag til, hvad

udvikle vores håndværks- og erhvervsuddannelser.

der skal være i Vester Remisepark.

Samtidig har mange kreative virksomheder fundet
plads, og Lokomotivværkstedet har åbnet området

Hvis du har spørgsmål til Vesterbro Lokaludvalg

for mange besøgende til konferencer og messer.

eller hvis du vil deltage mere aktivt i at realisere
drømmen om en park, så skriv en e-mail til

kulturhuse og 23 nye boldbaner, hvis Københavns nuværende serviceniveau
skal forblive det samme.

Det er oplagt at lave en platform for samarbejde

vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Vi er næsten dobbelt så mange borgere pr. idrætsfacilitet i forhold til andre

mellem de håndværksmæssige og kreative virk-

eller send et brev til:

store byer i Danmark. En DGI- undersøgelse primært blandt børnefamilier

somheder og institutioner. Der er plads til, at byens

Vesterbro Lokaludvalg

viste, at cirka 70 procent af de adspurgte savner idrætstilbud til børn og unge

borgere kan skabe åbne værksteder.

Lyrskovgade 4, 1758 København V.

i København.
Vester Remisepark har håndværk og kreativitet i
København halser bagefter. I Vester Remisepark kan der være plads til idræt,

blodet. Arvematerialet er indlejret i bygningerne.

kunst og kultur - ude og inde. Stedet kunne sætte gang i København.

Lad det fortsætte med at leve - byen har brug for det!
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VESTER
REMISE
ET HISTORISK MINDESMÆRKE

PARK
EN DRØM OM OTTO BUSSES VEJ

EN PARK MED DET VI
MANGLER PÅ VESTERBRO
& I KONGENS ENGHAVE.
Otto Busses Vej er et af de sidste steder med plads til sådan en drøm.
Vi ku’ sætte gang i en pulserende park i midten af det hele.
Et bankende hjerte, der giver liv til København. Vi kalder selv drømmen for
Vester Remisepark. Vi ejer ikke stedet. Men man har vel lov til at drømme?
Vil du være med?

VESTERBRO LOKALUDVALG

