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Svar på Naboorientering: Skolepavilloner i Ørestad Syd
På grund af manglende kapacitet til skoleelever i Ørestad, har Københavns Kommune ansøgt om dispensation til at opføre midlertidige skolepavilloner på to placeringer i Ørestad, hhv. på Kirkepladsen ved Richard Mortensens Vej og ved Otto Baches Allé.
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Vi er i Amager Vest Lokaludvalg positive stemte overfor, at Københavns Kommune har lyttet til forældre og lærere, som har efterspurgt lokale løsninger. Lokaludvalget kan dog også forstå, via netværk i bydelen, at lokale beboere, ser forskellige udfordringer med
de to forelagte placeringer på hhv. Kirkepladsen og ved Otto Baches
Allé;
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Kirkepladsen
Naboer til kirkepladsen kvier sig ved de midlertidige pavilloner her,
da de kan medføre gener for de nærmeste naboer i form af skygge,
støj og færre grønne frirum. Det kan vi naturligvis godt forstå.
Trafikudfordringer ved ’Stævnen’ på Otto Baches Allé:
Der vil være en del mere trafik fra gående og cyklister gennem gården ved Stævnen (lokal boligforening). Samtidig er vi også usikre
på, om den skitserede løsning med parkeringspladser i parkeringshuset er tilstrækkelig. Vi anbefaler dialog med de lokale beboere om
mulige løsninger på de trafikale udfordringer, når byggeriet nærmer
sig.
Man kunne overveje at lukke den sidste del af Richard Mortensens
Vej op til vendepladsen til Kirkepladsen af om morgenen og måske
korttidsparkering på Ejlerbilles Allés. Syd for Vest Amager metrostation mellem Otto Baches Allé og Kalvebod Fælled, så bilerne ikke
skal ind i beboelsesområdet.
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Lokaludvalget vil dog afslutningsvis understrege, at de lokale
løsninger er langt at foretrække fremfor alternativerne og støtter op
om begge løsninger, der imødekommer de lokale borgeres ønske
om, at der bliver fundet lokale løsninger på
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kapacitetsudfordringerne, frem for at sende børn til andre skoler/midlertidige pavilloner andre steder i Amager Vest.
Baggrunden for lokaludvalgets høringssvar
En del af lokaludvalgets medlemmer er beboere i området
Vi har også været i dialog med repræsentanter for boligforeningen Stævnen.
Kontakt med forældre på Ørestad og Kalvebod Fælled
Skole.
Orienteret os om debatten på lokale facebookgrupper.

På vegne af Amager Vest Lokaludvalg,
André Just Vedgren
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