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Høringssvar: Bynatur
Amager Øst Lokaludvalg takker for modtagelsen af høringen ”Strategi
for Bynatur i København”. Herunder følger lokaludvalgets
høringssvar der er delt op i to dele. Første del refererer input fra
borgerdialogprocessen. Anden den al af høringssvaret indeholder
amager Øst Lokaludvalgs generelle input til strategien.

Opsummering af borgerinput (Bemærk venligst at alle input er
medtaget. Nedenstående liste er således ikke udtryk for ideer der
er konsensus omkring lokalt)
Amager Øst Lokaludvalg har i samarbejde med Miljøpunkt Amager
lavet borgerinddragelse i forbindelse med høringsprocessen.
Borgerinddragelsen er sket via 2 pop up events hhv. den 26. juni på
Christmas Møllers Plads og den. 12. august på Lergravsvej udfor nr.
57. I forbindelse med denne dialogproces har vi været i direkte dialog
om strategien med cirka 150 borgere. Heraf har 62 borgere udfyldt
postkort hvor de kommer med konkrete input til strategien.
-

Flere træer i byen
Flere grønne tage og grønne vægge
Give skolebørn flere muligheder for at dyrke grønsager
Flere små haver
Bevare grønne områder når der bygges nyt
Køkkenhaver til private det offentlige byrum
Køkkenhaver på tagene
Mobile plantekummer
Flere store altaner og tagterrasser – Stadsarkitekten er en barrierer
Kampagne: Lad ukrudtet stå!
Grøn dag. Alle Københavnere får én plante/et træ som de skal
plante tæt hvor de bor.
Fra Jord til Bord med byens planter
Flere helårs kolonihaver
Pant på cigaretskodder

17-08-2015
Sagsnr.
2015-0143310
Dokumentnr.
2015-0143310-3

Amager Øst 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.

-

Grønne ”kulturpladser” hvor man kan nyde kunst, musik etc.
Bæredygtigt forsamlingshus som kommunen kan leje ud til
borgerne
Kombinere skybrudsikring og byhaver
Flere bilfri gader
Kolonihaver der kan lejes på dags/weekend basis
Flere nyttehaver ved amager Strand
Flere naturlegepladser
”Bløde” løbestier i de grønne områder
Fælles gadehave på Bremens Plads
Fører ”plasticstien” videre helt fra Strandlosvej til Amager
Strandvej
Flere udendørs træningsanlæg
Klatreplanter på Prismen i Holmbladsgade
Krydderurter og frugttræer i parker og rabatter
Væk med kunstgræs på Lergravsvej

Amager Øst Lokaludvalgs bemærkninger til borgernes input:
Det store ønske om træer er helt i tråd med den dialog vi også løbende
har haft med borgerne.
Amager Øst Lokaludvalgs generelle input til Strategi for Bynatur
Det er vigtigt, at bynaturen udvikles ultra-lokalt i samarbejde med
grundejere, beboere og brugere. Det vil lokaludvalget gerne bidrage til
at facilitere, hvor muligt.
Generelle opmærksomhedspunkter
Planlægning og lokalplaner
Bynatur/grønne områder er pt. dårligt understøttet i lokalplanerne for
byudviklingsområderne. Det ønsker vi at forvaltningen gør mere ud
af.
Kommunal eller privat
AØLU mener det er vigtigt at kommunen inddrager de private
grundejere, vejlaug, grundejerforeninger osv., i dialogen om og
udviklingen af mere grønt i byen. En stor del af byens areal er privat
ejet og der er muligheder for at kombinere private og kommunale
interesser i grønne projekter
Finansiering
Det er vigtigt, at kommunen explicit stiller midler til rådighed for
private grundejere at søge. Det skaber incitament, og gør det lettere
for lokaludvalg at hjælpe lokalområdet med at gennemføre projekter
(idet lokaludvalget ikke har lov at bruge egen midler til
anlægsudgifter)
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Borgerdeltagelse i byrummet
Det er vores erfaring at borgerne gerne vil deltage i udviklingen af
byrummet når de bliver spurgt. AØLU ser derfor gerne inddragelse af
borgere i hvad der skal foregå på gaderne og når der skal ændres på
belysning, beplantning, belægning, funktion osv.
Nye veje
Vi synes ikke der er behov for nye veje men bredere cykelstier.
Den vilde natur (f.eks. Ved Amagerbanen).
Dele af Amager Øst er ”vild” og skal fortsat opleves som sådan. Vi
ønsker at strækningen langs Amagerbanen fortsat fremstår ”vild”, selv
efter etablering af kommende supercykelsti og regnvandsreservoir; det
må forvaltningen meget gerne sikre bliver implementeret i de
projekters udformning.
Der er stort potentiale i vild natur på Prøveestenen, så det kunne være
interessant at folde mere ud.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg

Side 3 af 3

