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Høringssvar vedr. En havn af muligheder
Den fremlagte vision ”En havn af muligheder” og ”Kajkant Dialogen”
er blevet drøftet i Vesterbro Lokaludvalg og på møder i
Lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg og med borgere i Vesterbro
Trafik og Byrumsgruppe.
Vi hilser den fremlagte vision velkommen som udgangspunkt for
konkretiseringer i anvendelsen af Københavns havn.
Havnen udgør en af Kommunens største rekreative ressourcer, som
der bør værnes om. Derfor er det positivt, at der åbnes op for en
proces, der inddrager havnen og dens betydning som helhed i en
byudviklingssammenhæng. Vi anser det for vigtigt, at Københavns
Kommunen her aktivt varetager sin rolle som kurator og inspirator for
borgernes interesser, som der også er kommet til udtryk i den
fremlagte vision og ”Kajkant-Dialogen”
Der skal rettes opmærksomhed og fokus på, at der gives plads til
anvendelse af visionære planer, der ser havnen som en fælles
ressource for hele København og Københavnerne, i stedet for at
servicere og støtte de drivkræfter, der allerede under finanskrisen har
vist deres grådige og destruktive virkninger, der er endt med en
regning på 400 mia DKK til samfundet.
Der ses med den eksisterende byggeaktivitet bekymrende tendenser i
denne retning, der vil degradere havnen som den unikke
naturressource den er.
Her vil vi også gøre opmærksom på Helsinki-Kommissionens
anbefalinger fra 2007, som Danmark har undertegnet, som indeholder
et mål om at genskabe tidligere degraderede maritime ressourcer
indtil år 2021, der også gælder havne-områder.
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Havnen og vandkanten som unik rekreativ ressource må bevares og
anvendes til borgernes uhindrede adgang og mulighed for oplevelser,
der foruden deres rekreative værdi formidler viden om dermed
forbundne natur- og kulturhistoriske værdier.

Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

I denne sammenhæng vil vi henvise til vores forslag om at placere et
fragtskib i havnen, der kan ombygges til og rumme et museum for
Københavns Havns og Søfartens historie igennem tiderne.
Det kan imødekomme en del af de borgerønsker, der har efterlyst især
kulturhistorien i og omkring havnen. Samtidig kan det skabe
muligheder for andre kulturelle events og liv i havnen med
restauration og konference-faciliteter.
Det kan også forbindes med en maritim park, der kan indeholde
formidling for børn, unge og familier til at blive fortrolig med
maritime aktiviteter og regler.
Sådanne faciliteter har også andre høringssvar peget på, herunder
landsforeningen for Socialpædagoger.
En anden mulighed er også indretning af et skibshistorisk værft, som
Foreningen til Historisk Håndværk tidligere har peget på. Dermed kan
der også skabes arbejds- og uddannelsespladser, der er en efterspurgt
ressource.
I øvrigt vil vi henvise til Danmarks Naturfrednings og Hovedstadens
Forskønnelses høringssvar, samt vore tidligere høringssvar især om
Enghave Brygge, der repræsenterer det sidste stykke havnekant for
Vesterbro som nær-rekreativ ressource, og gengiver vore holdninger
også med illustrationer.

Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
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