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Mindretalsudtalelse til Høringssvar vedr. 

Kommuneplan2015 

Mindretallet finder det dybt uansvarligt, at der ikke med en tilvækst på 

1000 nye københavnere hver måned er udarbejdet en alternativ 

kommuneplan 2015. En sådan alternativ kommuneplan bør skitsere, 

hvorledes Københavns Kommune kunne se ud med færre borgere i 

kommunen, f. eks. 480.000 indbyggere i 2027.  

 

Den evindelige betonvækst (bogstaveligt talt), som finder sted i 

kommunen i disse år, må Mindretallet klart tage afstand fra.  Der er en 

verden både uden for Verona og Københavns Kommune. Og med en 

effektiv infrastruktur og et billigt og tæt kollektivt trafik-net, vil det 

være en win-win situation for både resten af Sjælland, Falster og 

Lolland samt københavnerne selv, at der sker en spredning af 

placeringen af offentlige myndigheder, institutioner (herunder 

uddannelsesinstitutioner), kulturaktiviteter, erhverv, boliger m.v. på et 

langt større areal. Ingen af de nuværende københavnere kan være 

interesseret i, at der bare proppes flere og flere mennesker ind på de 

samme få kvadratkilometer. 

 

En sådan alternativ udviklingsstrategi - som vil være i direkte 

modstrid med det fremlagte forslag til kommuneplan 2015 - bør 

allerede nu forberedes med en: 

 

 planlægning af flere grønne områder - og ikke færre 

 fastholdelse og lavere bebyggelsesprocenter - og ikke højere 

 flere p-pladser og primært i underjordiske parkeringsanlæg - 

og ikke færre 

 

Specielt for Østerbros vedkommende er Mindretallet modstander af, 

at Strandboulevarden omdannes med nedlæggelse af to vognbaner i 

Boulevardens vestlige side og sammenpresning af biltrafikken på to 

baner i den østlige side. Mindretallet er modstander af, at der 

nedlægges p-pladser, samt at der anvendes 180 millioner på projektet.  

 

 

 



 Side 2 af 2 

Endvidere tager Mindretallet forbehold over for udformningen af 

Østerbrogade til en såkaldt miljøorienteret handelsgade, såfremt dette 

betyder indskrænkning af biltrafikkens fremkommelighed, dvs. 

reduktion af antallet og omfanget af vognbaner og 

parkeringsmuligheder for biler. Østerbrogade fungerer udmærket, som 

den er i dag. 

 

For en god ordens skyld vil Mindretallet gerne præcisere, at vi - 

ligesom flertallet - er stærke modstandere af forslaget om boligbyggeri 

på Østre Gasværksarealet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Annette Engell, Bjarne Jess Vennike, Jørgen Johannes Thomsen, 

og Kjeld Kristian Lykke  

Medlemmer af Østerbro Lokaludvalg  

 

 


