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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Tivolikanten
Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbro Trafik og Byrumsgruppe vil
gerne udtrykke deres generelle positive indstilling til, at der foretages
forskønnelse af Tivolis facade mod Bernstorffsgade samt bedre
trafikale forhold i selv samme gade.
Ikke desto mindre har vi, grundet tidligere dårlige eksempler på omog tilbygninger i København, en række punkter, som vi gerne vil have,
indgår i det videre arbejde med lokalplanen:


Enhver om-, ny- og/eller tilbygning i det omtalte
lokalplansområde skal planlægges og udføres med yderste
hensyn til de omkringliggende arkitektoniske og historiske
kulturværdier. Med dette tænker vi både på værdifulde
bygninger i selve lokalplanområdet, men også på fx
Hovedbanegården.



Enhver om-, ny- og/eller tilbygning i det omtalte
lokalplansområde skal udføres således, at der opstår et
harmonisk samspil mellem gammelt og nyt.



Startredegørelsen omfatter kun den del af Tivoli som ønskes
udviklet at Tivoli, hvilket vi finder ærgerligt, idet vi mener, at
der bør laves en lokalplan for hele Tivoli, således at Tivoli kan
ses som et samlet område.



Vi er glade for, at fortovsarealet langs Tivolis facade i
Bernstorffsgade udvides.



Vi ser positivt på, at trafikken forventes omlagt i
Bernstorffsgade – særligt mht. busserne, som iflg. de nye
forslag ikke længere skal krydse kørebanerne. Dog er vi i tvivl

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

om, hvorvidt der er taget tilstrækkelig hensyn til det store antal
cyklister, som færdes i Bernstorffsgade
Vi vil, med dette brev, samtidig give udtryk for vores klare
utilfredshed med forvaltningens omgang med høringsprocessen.
Vesterbro Lokaludvalg er, i modstrid med Københavns Kommunes
egen intention, ikke blevet inddraget som høringspart. Vores viden om
høringsprocessen har vi fået fra tredje part. Forvaltningen har ikke
selv involveret Vesterbro Lokaludvalg, hvilket er yderst kritisabelt.
Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
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