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Grøn hverdag og livskvalitet – Agenda 21-plan for 20122015.
Form og indhold
Vesterbro Lokaludvalg bifalder ideen om, at en agenda 21-plan
koncentrerer sig om en begrænset række konkrete aktiviteter,
således at det netop bliver en plan for, hvordan vi i København
konkret vil skride til værks for at inddrage byens borgere i at få en
grønnere by. Aktiviteterne er i planens nuværende udformning dog
ikke mere konkrete, end at den stadig efterlader en lang række
spørgsmål til hvordan, hvornår, med hvilke midler mv.
Det vælger Lokaludvalget at se som en invitation til at spille med i
detail-udformningen af aktiviteterne, og den invitation vil udvalget
gerne tage imod - dog med det forbehold, at vi har begrænsede
midler og mandetimer til rådighed. Med mindre der tilføres ekstra
ressourcer, vil det således ikke være realistisk at forestille sig, at
udvalget er aktiv samarbejdspartner i samtlige af de 15 tiltag, hvor
udvalgene bliver nævnt.
Der udover er det flere steder i planen svært at gennemskue de
nævnte aktørers roller, bla. fordi aktørerne ikke altid involveres i
selve beskrivelsen af aktiviteten.
Generelt finder Vesterbro Lokaludvalg, at planen bærer kimen til en
lang række gode og betydningsfulde projekter, men må samtidig
gøre opmærksom på, at enkelte af aktiviteterne er mere uambitiøse.
For enkelte projekters vedkommende synes det som om, at man har
skævet mere til, hvilke ønsker forvaltningens egne centre har til
inddragelse af byens borgere i at løfte kommunale serviceopgaver,
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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.

end til de dilemmaer interview-personerne sidst i planen giver udtryk
for at stå i i deres dagligdag. Det gælder særligt renholdelses- og
naturplejeopgaverne. Lokaludvalget støtter arbejdet med at
formalisere/udvide borgernes mulighed for at deltage i og tage
ejerskab for byens renhed og natur, men i den nuværende
udformning virker særligt renholdelses-initiativerne ikke særligt.
På samme måde virker det som om, planens mulighed for at hjælpe
med at nå Københavns CO2-mål, skygger for særdeles vigtige
aktiviteter, hvis resultater hverken kan aflæses i de opsatte CO2-mål
eller i sparede service-kroner.
Flere interviewpersoner giver f.eks. udtryk for, at det er spørgsmål i
forbindelse med husstandens forbrug af fødevarer, der giver store
bekymringer. Med andre ord er her en oplagt mulighed for at tage fat
på problematikker omkring fødevareproduktion og -transport,
madspild, dyrkning af egne afgrøder mv.
Emner, som der er mål for i bl.a. Affalds- og ressourceplanen, men
som helt mangler i denne plan, og som udvalget mener, bør indføjes.
Lokaludvalget så også gerne, at innovative initiativer, der også
omfatter omstilling af produktion, transport m.m., var vægtet højere.
Det ville være i tråd med kommuneplanens mål om et godt
hverdagsliv, idet det kunne generere flere nye arbejdspladser, som er
en væsentlig forudsætning til et godt hverdagsliv.
Andre lande er her tydeligvis på forkant og hvis ikke arbejdspladserne
yderligere skal eksporteres fra Danmark til andre lande, må der
iværksættes større programmer indenfor forskning og udvikling
indenfor bæredygtig og fremtidsorienteret produktion, svarende til
overordnede Agenda21-målsætninger.
Nedgang og agterudsejling på disse områder forfejler grundlæggende
kerne-forudsætninger til forbedring af hverdagslivet

Enkelte aktiviteter
Spar på energien i hjemmet
Projektet er som udgangspunkt en rigtig god idé, men er noget uklart
formuleret, særligt i fht. andelsboligforeninger, hvoraf mange f.eks.
ikke har viceværter.
Energirenovering af boliger i Kbh.
Side 2 af 3

Især partnerskaber med rådgivere og byggefirmaer vil være en stor
hjælp for mange, der gerne vil renovere boligen. Her kan det dog
undre, at der ikke umiddelbart er lagt op til et tæt samarbejde med
Energitjenesten. Til gengæld er udvalget imponerede over ideen om
at deltage i boligforeningernes generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder. Det er en utroligt stor opgave at påtage sig.
Lokaludvalget vil meget gerne være med til at udbrede kendskabet til
disse muligheder, evt. arrangere møder med flere samlede
bestyrelser i samarbejde med TMF og Områdefornyelsen for Centrale
Vesterbro.
Byrum (4 aktiviteter under dette tema)
Som nævnt finder lokaludvalget det ærgerligt, at 2 ud af 4 projekter i
denne del af planen er om renhold, samt at ingen af disse 4 projekter
er mere innovative. Det ville være godt med lidt mere spræl, og
forsøg med udvikling af byrum, der lægger op til grøn handling.
F.eks. kunne man eksperimentere med sortering af affald på
gadeplan – udover at samle skodder. F.eks. i samarbejde med
områdefornyelserne, som i forvejen arbejder med byens rum.
Når det er sagt, arbejder lokaludvalget naturligvis for mere grønt i
byen og for øget biologisk mangfoldighed, bl.a. gennem plantning af
træer og såning af blomsterfrø i gadebede. Erfaringerne hermed vil vi
med glæde dele med borgere og forvaltning, ligesom vi gerne ser
flere træer, bede, facadeplanter mv. i bydelen.
Tværfagligt tema (aktiviteter vedr. innovation og nye
handlemuligheder)
Lokaludvalget ser meget positivt på ideerne om at inddrage borgere
og virksomheder i udviklingen af flere og bedre grønne løsninger og
handlemuligheder. Det vil dog være væsentligt at få sammentænkt
alle disse innovations- og agentmuligheder, ligesom det bør sikres at
også fagfolk, relevante organisationer og foreninger mv. får mulighed
for at spille med.
Ud over ovenstående kommentarer ser udvalget frem til videre
udvikling af aktiviteterne efterhånden som de bliver sat i værk og
bliver relevante for Vesterbro.
Venlig hilsen
Niels Vestergaard
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