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Høringssvar vedr. Otto Busses Vej
Et helt overordnet problem på Vesterbro er, at der er alt for få grønne
områder og rekreative arealer. Vesterbro har i snit 2 m2 friareal per
beboer, mens gennemsnittet for Københavns Kommune er 25 m2 per
beboer. Dette arbejder Vesterbro Lokaludvalg til stadighed for at
forbedre. Således ønsker vi at den fremtidige udformning af hele
baneterrænet skal planlægges så der bliver mulighed for at etablere
grønne områder, boldbaner og fx et udendørs teater i form af et
amfibieteater.
Vesterbro Lokaludvalg har igennem et stykke tid diskuteret og vendt
mulighederne for anvendelse af arealerne ved Otto Busses Vej i egne
udvalg og sammen med interesserede borgere.
Efter nærmere klarlæggelse af hvilke arealer, Metro-VedligeholdelsesCentret vil lægge beslag på til deres formål, er der kun en mindre del,
som kan anvendes til tiltrængte grønne områder for Vesterbroborgere. Men der er både bygninger og områder, der kan tilføres nye
formål.
Vi mener det er vigtigt, at områderne kan indgå i en form for grøn
kile, der kan strække sig fra Søndermarken over parkanlæg ved
Carlsberg helt frem til grønne områder ved vandkanten ved Enghave
Brygge.
Her kan der sammen med en cykelrute (Carlsberg-ruten) skabes og
bevares en korridor til fremme af bio-diversiteten i bymæssig
bebyggelse, der samtidig giver adgang til nye byudviklingsområder.
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Boldbaner
I samarbejde med boldklubben VESTIA vil vi pege på et forslag til
anlæg af boldbaner, der kan udnytte arealerne både udendørs og
indendørs under hensyntagen til eksisterende fredede bygninger.
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.

Arealerne kan indrettes således, at der både er mulighed for rekreative
parkstrøg med bevarelse af et lidt mere uberørt naturområde, der giver
en spændende dimension i byrums-sammenhæng, sammen med
forskellig udformede baner, der blandt andet udnytter eksisterende
grønne flader.
Hermed kan der både tilføjes en del grønne områder til Vesterbro og
opfyldes et behov for idrætsanlæg, der med den nuværende kapacitet
ved Bavnehøj-anlæggene er blevet helt utilstrækkeligt. Der er lange
ventelister for Vesterbros børn, der gerne vil gå til fodbold.
Den nære beliggenhed ved byudviklingsområdet ved Enghave Brygge
får hermed også tilført en dimension af bevægelses- og sportslig
udfoldelse.
Banerne vil også have en funktion ved lokal afledning af regnvand og
dermed bidrage til en bæredygtig udformning af byrummet.
Vi vurderer, at der i området bør kunne være plads til både rekreative,
sportslige og kulturelle udfoldelser; fx parkområde, boldbaner og
udendørs teater.
Vi ser frem til en tilbagemelding på vores ideer og forslag.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
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