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Mindretalsudtalelse vedr. Høring om
Kommuneplanstrategi ”Den sammenhængende by”

Mindretallet ser med stor bekymring på den fremlagte
Kommunalplanstrategi. Alle ønsker selvfølgelig en Hovedstad og et
Østerbro med et levende byliv, rare byrum, grøn udvikling og miljø.
Men planstrategiens grundlæggende præmis om, at der skal være
plads til flere københavnere og plads til flere arbejdspladser er totalt
forfejlet og uærlig i forhold til de ønskede mål om et grønnere
bysamfund m.v. Det siger sig selv, at der ikke er sammenhæng
mellem at proppe 1000 nye borgere pr. måned ind i København på
samme areal og så påstå, at det giver bedre livsbetingelser og en grøn
by – resultatet er tværtimod.

Ingen af de nuværende københavnere og Østerbro borgere kan være
interesseret i en sådan udvikling, der jo ikke er til gavn for
københavnerne i dag. Nogle vil nok fremføre, at det er synd, at alle de
der gerne vil bo i København, ikke også kan komme til det. Men dertil
er at sige, at alle de, der gerne vil bo på Christiansø, heller ikke kan
komme til at bo dér.

Københavns Kommunes politikere og forvaltning må bremses i deres
enøjede volumensyge og betontænkning. Der må alternativer på
bordet til en åben og demokratisk debat. Demokrati består netop også i
på lige fod at kunne diskutere grundlæggende forskellige
alternativer. Og ikke kun i, at borgerne kan fremkomme med
ændringsforslag til magthavernes udspil.

Det er således en klar opfordring til Københavns Kommunes
politikere og Forvaltningen om, at der fremlægges alternative
strategier for, hvorledes Københavns Kommune kan planlægges og
udvikles til at omfatte færre borgere end i dag.
Prognoser viser, at kommunen i 2027 vil have 665.000 indbyggere på
det samme areal mod 540.000 i dag. Lad os få nogle dristige 
strategialternativer med et indbyggertal på f. eks 450.000 eller 
400.000. Lad os få belyst, hvorledes dette kan lade sig gøre med 
inddragelse af Region Hovedstaden og Region Sjælland.
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Mindretallet tror umiddelbart på, at et København med færre
indbyggere og arbejdspladser vil give en Hovedstad med højere
livskvalitet og en markant grønne profil. Samtidigt vil en sådan
udvikling kunne vitalisere resten af Hovedstadsområdet og det øvrige
Sjælland.
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