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Mindretalsudtalelse til internt høringssvar vedr. 

Kommuneplan 2015 

 

 

Et mindretal - Arvin Storgaard og Kjeld Lykke - finder det helt 

uansvarligt, at Borgerrepræsentationens politikere bare lader stå til, 

og passivt tillader kommunens indbyggertal at vokse til prognosticeret 

680.000 indbyggere i 2027. Svarende til at Københavns Kommune får 

1000 nye borgere hver måned. 

 

Denne af magthaverne accepterede udvikling giver en endnu mere 

fortættet by, en usund by med flere betonbyggede boliger og højere 

bebyggelsesprocenter, ringere kommunal service på skoler og 

biblioteker og endnu mere utilstrækkelige idrætsanlæg og 

idrætsfaciliteter. Det betyder færre grønne områder og større 

forurening med stigende møg, støj og møg. Desuden en endnu mere 

håbløs trafiksituation med bl.a. længere bilkøer og tab af kostbar 

arbejds- og fritid. Det betyder færre p-pladser pr. cirkulerende biler, 

med mindre man virkelig går i gang med underjordiske 

parkeringsmuligheder, hvad der ikke står noget om. Det betyder behov 

for flere arbejdspladser, virksomheder, kontorer, forretninger, som 

bare vil øge betonbyggeriet. Det betyder en asen og masen overalt, 

allerede i dag støder folk uønsket ind i hinanden på kommunens 

fortove. Det betyder en delvis kvælning af det udendørs liv herunder 

caféliv, der i de seneste årtier er blomstret op mange steder. Det 

betyder en yderligere reel ophævelse af færdselsloven, hvor f. eks. 

cyklister bare kører, hvor og hvornår det passer dem, og biler ikke 

overholder færdselstavlerne.  Det betyder mere pres på ældreboliger 

og plejehjem med den konsekvens, at omsorgen for vore ældre 

reduceres. Det betyder flere sociale problemer og øget kriminalitet. 

 

At kalde denne udvikling, som Kommuneplan 2015 lægger op til: "det 

gode liv på et bæredygtigt grundlag og med høj livskvalitet" er direkte 

at stikke østerbroborgerne og københavnerne blår i øjnene, for nu ikke 

at anvende et stærkere udtryk. 
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Mindretallet mener:  

at befolkningstallet i Københavns Kommune for nærværende 

fastfryses på det nuværende niveau. Inden for planlægningsperioden 

frem til 2027 skal befolkningstallet i Københavns Kommune 

nedbringes. 

 

at Borgerrepræsentationen skal udarbejde en alternativ 

Kommuneplan baseret på den overordnede præmis: Færre 

københavnere i 2027. 

 

 Men det tør politikerne og forvaltningen sikkert ikke.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kjeld Lykke og Arvin Storgaard 

Medlemmer af Østerbro Lokaludvalg 

 


