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Høringssvar til lokalplantillægsforslag nr. 1 til lokalplan nr. 205
“Snorresgade”
Vi har med stor glæde modtaget og gennemset det foreliggende
reviderede forslag til ændring af lokalplanen for Snorresgade.
I den ændrede udgave er der fundet en god løsning på problemet med
passage gennem området hele døgnet. Vi noterer os også, at løsningen
tager udgangspunkt i det borgermøde, der blev afholdt i august 2009,
hvilket er et stort skulderklap til det lokale demokrati.
Endvidere lægges der op til, at den oprindelige sti, som stadig vil være
lukket for gennemgående trafik i institutionernes åbningstid, nu
forgrønnes, hvilket både er til gavn og glæde for brugerne og er i tråd
med Københavns Kommunes klimaplan og initiativer for lokal
afledning af regnvand.
På bilag 1 er indtegnet en ny, smal forbindelse mellem Snorresgade og
den grønne sti med de to legepladser. Det er svært at se
målestoksforholdet, men vi går ud fra, at stien er bred nok til, at en
tvillingebarnevogn og en ladcykel kan passere hinanden. Ellers vil vi
opfordre til, at den gøres lidt bredere, da den ellers dels vil være svær
at benytte, dels måske vil gøre nogen utrygge pga. sin snæverhed.
Når vi ser på området i den store, grønne forbindelse syd for den
smalle sti (syd for portene), ser vi mulighed for at der kan laves en
lommepark, som er åben 24 timer i døgnet. Denne park placeres, så
den mod syd afgrænses hvor egnet på vestsiden skærer den grønne
forbindelse og mod nord afgrænses af lågen til den nordlige del af den
grønne forbindelse. Derved ville man også kunne fjerne den del af
hegnet på vestsiden af den grønne forbindelse, der går fra syd-vestenden af den smalle sti og ned til den nye nordgrænse for den
sydligste park. Se vedlagte tegning.
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Denne foreslåede lommepark kræver naturligvis, at den sydlige af de
to institutioner accepterer, at dens areal indskrænkes. Hvis dette er
uacceptabelt for institutionen, så falder denne idé til jorden, og vi
trækker i så fald vores forslag tilbage. Men denne lommepark ville
være et oplagt sted at opsætte et boldbur, hvis der kunne findes
finansiering til det efterfølgende, og vi er helt indforstået med, at
boldburet ikke er en del af den foreliggende plan.
Med venlig hilsen

Lars Rimfalk Jensen
Formand for Amager Vest Lokaludvalg
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