København den 26-08-2020

Bemærkninger til forslaget om lokalplan 384 ” Artillerivej Øst”.
At der bebygges med Plejeboliger, daginstitution, værested og skolehaver er en god mulighed for at
integrerede, forskellige brugergrupper, og et fint projekt.
Men at I påtænker, at lave stisystemer til det eksisterende stisystem på Amager Fælled, ved områdets
sydvestlige hjørne kan vi på ingen måder anbefale, da det vil betyde inddragelse af uderum for børn.
I skriver at denne sti skal anlægges på et tilstødende kommunalt areal for, at skabe sammenhæng mellem
stierne. Netop det areal som I vil inddrage høre ind under 2 daginstitutioner.
I den ene institution vil det betyde, at klatretræer, pilhytter, bålplads mm vil blive revet ned og umuligt at
erstatte igen. I den anden institution vil det betyde, at en boldbane som benyttes af alle børn der går i
institutioner på Artillerivej 71 A -71 D, halveres.
At inddrage børns uderum for at tilvejebringe et stisystem for at skabe sammenhængende mellem
cykelstierne på Amager Fælleden (hvor der i forvejen findes den Grønne cykelrute ) der har forbindelse DRbyen, Københavns Universitet og selve adgang til ride klubben sker også fra stisystemet, på amager
Fælleden.
Stien er set fra vores kontekst helt unødvendigt, da der er andre stisystemer der kan benyttes for både
cyklende og gående borger, f.eks. ved siden af daginstitutionen ” Bryggehuset” på Artillerivej 71 D, ca. 60
m. fra og adgang fra Skolen på Islandsbrygge ca. 500 m fra, hvor I påtænker at lave en ny sti er der i
forvejen en cykelsti.
Vi vil foreslå, at I, istedet udbygger den Grønne kile og lader stisystemet sno sig bag rideskolen(hvor der i
øvrigt allerede er en lille sti) som giver en større kulturel oplevelse, udover ballonhangaren er der også
Ballonparken, som borger kan nyde.
Så som skrevet tidligere anbefaler vi, at I ikke laver et indhug på børnene i 71 A-D udearealer, men tager
det fra rideskolens.
Hvis man havde valgt at bygge det nye Ridehus 2 meter længere til den ene side havde problemet aldrig
opstået så havde der været plads uden at ødelægge noget for børnene i 71 A-D.
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