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Østerbro Lokaludvalg takker for brev af 20. oktober 2008 vedr. parkeringssituationen på Østerbro. Det skal 
for en ordens skyld nævnes, at brevet som følge af en administrativ fejl først er tilgået lokaludvalget ultimo 
november. 
 
Beboerlicenszonerne 
Østerbro Lokaludvalg vil på trods af de i brevet anførte argumenter endnu engang kraftigt opfordre Teknik- 
og Miljøudvalget til at suspendere iværksættelsen af de nye zoner for beboerlicens pr. 1. januar 2009.  
 
Iværksættelsen af zonerne vil medføre, at muligheden for at parkere for mange beboere på Østerbro vil blive 
mærkbart ringere. Lokaludvalget mener, at dette er en unødig chikane af Østerbros bilejere, når det 
endvidere tages i betragtning, at 

 der i forvejen er et stort underskud af parkeringspladser på store dele af Østerbro; 
 omlægningen af Øster Alle medfører, at der i to år midlertidigt nedlægges ca. 700 

parkeringspladser, samt at der efterfølgende etableres færre pladser; 
 underskuddet af parkeringspladser må imødeses at blive endnu større efter etablering af multihal 

samt flere arbejdspladser ved Parken. 
 
Parkeringsstrategi og underjordiske parkeringsanlæg 
Østerbro Lokaludvalg vil opfordre til, at man genopliver parkeringsstrategien for såvidt angår etablering af 
brugerfinancierede underjordiske parkeringsanlæg. Det er endvidere lokaludvalgets holdning, at strategien 
bør suppleres med en plan for etablering af flere parkeringspladser på gadeplan (f.eks. i form af 
skråparkering) under hensyntagen til beboernes overordnede behov.   
 
Østerbro Lokaludvalg mener endvidere, at det er uacceptabelt, at der - efter hvad lokaludvalget erfarer - ikke 
bliver afsat penge til en indledende VVM-undersøgelse af et underjordisk parkeringsanlæg under 
Sortedamssøen. Det er efter lokaludvalgets mening en løsning der bør undersøges, når nu søen alligevel skal 
fungere som byggeplads i forbindelse med anlæg af Cityringen. 
 
Endelig kan lokaludvalget konstatere, at det i brevet omtalte forsøg på at købe et privat anlæg ved Nordhavn 
Station er annuleret. 
 
Udvidelse af betalingszonen  
Østerbro Lokaludvalg noterer, at Teknik- og Miljøudvalget er enige i Østerbro Lokaludvalgs synspunkt om 
at udvide parkeringszonen til også at dække Østerbro nord for Jagtvej, samt at dette har haft høj prioritet, 
men at lovgrundlaget for nærværende ikke er til stede. Lokaludvalget forventer derfor, at udvidelsen vil blive 
etableret, så snart loven giver mulighed herfor.   
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