Den 15. april 2005

Bygge- og Teknikforvaltningen
Plan & Arkitektur
Rådhuspladsen 77
1550 København V

Forslag til lokalplan ”Karens Minde”

Bemærkninger fra Agenda 21 Naturgruppen

Vi er stærkt oprørte over lokalplanforslaget, som hvis det gennemføres vil efterlade området som en grøn passage uden perspektiv.
Nybyggeri i dette omfang i dette lille naturparadis, vil gøre uoprettelig skade,
og vi står uforstående overfor at Sydhavnen ikke må få lov til at beholde sit velkendte særkende: samspillet mellem ”landlig natur”, haveforeninger og
boligkarreer.
I skrivende stund er dusinvis af skrubtudser og salamandere i gang med deres
øvelser i mosen, kun halvtreds skridt fra det planlagte plejehjem. Naturgruppens vedligeholdelse af mosen bærer frugt. Med lidt held kan beboere se flagermus, fuglekonge og sneugle i lokalplanområdet.
Når først gravemaskinerne går i gang med plejeboligerne er det snart slut med
tudser på denne side af godsbanen. Hvad tænker I politikere på? Anlægger I
måske en erstatningsmose på Stejlepladsen? – Nå, nej; for der vil kommunen jo
også bygge!
Helt ærligt er det et grimt skrummel af et plejehjem I har i støbeskeen. Helt
uforståeligt passer det ikke til de eksisterende karreer. Man overholder godt

nok formelle krav til ydre sigtelinier, men alt andet skriger til moseområdet,
bydelen … og himlen.
Naturgruppen fik Københavns Miljøpris 2004 for vores flerårige naturpleje og
manuelle bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Karens Minde området og på Tippen. Vi tog sagen i egen hånd fordi kommunen svigtede sine plejeopgaver. Nu
ser det ud til at en stor del af arbejdet er spildt pga. plejehjem og boligbyggeri,
samt anlæg af en midlertidig golføvebane på Tippen, som er påbegyndt udenom demokratiske processer og bagom ryggen på en hel bydel!
Hvordan kan en kommune systematisk udrydde alle virkelige og naturlige oplevelsesmomenter i børns tilværelse, og så tro kommende generationer vil takke?
Tror I at moseområdet vil kunne inspirere til digte som dette med et fire etagers
plejehjem som nabo?:

Øjnene.
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(Eva Kjeldsen, april 2005)
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