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Høringssvar vedr. lokalplan for Solvang Kvarter 

 

Amager Vest Lokaludvalg vil gerne takke Københavns Kommune for 

at lytte til en del af de synspunkter, som Amager Vest Lokaludvalg 

fremførte ifm. den interne høring vedr. Solvang Kvarter. 

  

Der er dog stadig en række punkter, hvor Lokaludvalget ikke er 

imødekommet og disse vil vi gerne fremføre igen.  

 

Mangel på byliv efter kl.16.00 

Lokaludvalget mangler tro på, at de løst formulerede hensigter om 

publikumsorienterede funktioner i stuetagen vil være nok for at 

etablere et egentligt byrum. Planen indeholder gode intentioner på 

dette område, men Lokaludvalget frygter, at intentionerne ikke 

opfyldes. Vi er stadig bekymrede for, at stuetagen kun får kommunale 

kontorer, således at der ikke tilskyndes til byliv efter kl. 16. Et aktivt 

byliv i aftentimerne er med til at øge trygheden, som jo netop er 

Københavns Kommunes ambition jf. ”Sikker by programmet”. Vi 

ønsker derfor, at såvel kommunen, som bygherre skaber optimale 

forhold for aktiviteter i aftentimerne, f.eks. ved at understøtte at der 

etableres café eller mindre detailbutikker i stueetagen. Det vil også 

være fordelagtigt, at der etableres åbne facader hele vejen rundt om 

den planlagte Urmagerplads.  

 

Lokaludvalget har desuden peget på muligheden for etablering af et 

bydelshus. Såfremt disse ønsker ikke opfyldes, eller kun delvist 

opfyldes, bør Københavns Kommune tilkendegive, hvorledes 

borgernes ønsker på anden måde anerkendes. 

 

Æstetiske lappeløsninger for Urmagerpladsen 

Endelig er udvalget bekymret for, at kommunen ikke formår at finde 

en samlet æstetisk løsning for hele Urmagerpladsen, da forslaget til 

lokalplan ikke omfatter hele Urmagerpladsen. Forslaget om at etablere 

drivhus i tårnet på pladsen er for så vidt god, men der bør stilles krav 
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om, at 3B garanterer, at drivhuset drives og vedligeholdes ellers ender 

de gode intentioner om et smukt vartegn med at blive en skamplet for 

Urmagerpladsen.   

 

Lukkede gårdmiljøer 

I forslaget er der lagt op til at man bygger ungdomsboligkarréer med 

lukkede gårdmiljøer. Et åbent gårdmiljø vil i højere grad sikre, at de 

nyindflyttede unge i højere grad blander sig med de eksisterende 

beboere og derved understøtte visionen om en mangfoldig, 

sammenhængende og tryg by, som beskrevet i Københavns 

Kommunes politik for udsatte byområder. 

 

Mangel på foreningslokaler 

Udvalget har i dialog med beboere i Urbanplanen erfaret, at 

nedlæggelsen af Solvang Centeret vil betyde, at beboerne vil mangle 

foreningslokaler. Med foreningslokaler mener vi lokaler, hvor 

aktivitets- og sportsklubber både kan udføre deres aktiviteter, men 

vigtigst også have deres ting opbevaret. Et ret konkret behov, som har 

stor betydning for beboerne i området og som kommunen og 3B burde 

kunne finde en løsning på.  

 

 

Endelig ønsker lokaludvalget at beklage den manglende inddragelse i 

planlægningen af borgermødet.  

 

Med venlig hilsen 
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