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Medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation

Forslag om ændring af BU2 vedr. ”Ny kapacitet på daginstitutionsområdet”
Under overskriften ”Klima og kernevelfærd” har Borgerrepræsentationen fremsat et forslag til budgetaftale
for 2020, der vil medføre en stærkt forringet hverdag for en masse børn og voksne der bor og færdes
omkring Saxtorphsvej i Valby.
Med forslaget om at etablere endnu en institution på Saxtorphsvej 11 forsvinder det sidste grønne område
i et allerede udfordret kvarter. Vi er i forvejen plaget af trafikkaos, støjgener og generel utryghed i
forbindelse med de eksisterende institutioner på Saxtorphsvej.
Som repræsentanter for de omkringliggende grundejerforeninger stiller vi os helt uforstående overfor, at
Borgerrepræsentationen med den nye kommuneplan i den ene hånd udtrykkeligt ønsker at styrke
udviklingen af de grønne områder i byen, mens man med den anden hånd rask væk sløjfer et af de sidste
grønne områder i vores kvarter.
Som københavnere har vi en berettiget forventning om, at der er sammenhæng mellem de politiske skåltaler og kommunens konkrete initiativer og handlinger. Dertil kommer at vi i forbindelse med det seneste
institutionsbyggeri i 2013 fra kommunens side fik lovning på, at det sidste grønne åndehul på Saxtorphsvej
11 ville blive bevaret. Dette hensyn fremgår i øvrigt også meget tydeligt af den gældende lokalplan.
Vi er derfor overbeviste om, at der må være tale om en fejl, når man fra kommunens side nu forslår at
placere endnu en institution i området. Til sidst i dette brev fremsætter vi et konkret forslag til, hvordan
budgetforslaget bør justeres.
Vi vil gerne understrege, at vi fuldt ud anerkender kommunens behov for at udvide kapaciteten på
daginstitutionsområdet. Vi bakker også op om, at der bygges flere institutioner i Valby til glæde og gavn for
bydelens mange børnefamilier.
Dog mener vi at disse institutioner fx bør placeres i forbindelse med de mange nye byudviklingsområder,
der forventes at være en medvirkende årsag til behovet for kapacitetsudvidelsen. Vi finder det på ingen
måde rimeligt, at det er de ældre og allerede fuldt udbyggede kvarterer, der (igen) skal stille arealer til
rådighed.
Samlet finder vi forslaget om at placere en ny stor institution på Saxtorphsvej 11 helt uholdbar fordi:
-

Den allerede problematiske trafiksituation for børn og voksne i lokalområdet vil blive voldsomt
forværret. Med den nye institution skal der hver dag hentes og bringes samlet set knap 500 børn på
en meget lille villavej,

-

Trafiksikkerheden for børn der skal transporteres til den nye institution fra andre boligområder,
bliver også forværret. Flere børn skal transporteres over større afstande i myldretiden, ligesom
mange børn vil være tvunget til at krydse den stærkt trafikerede Vigerslev Alle.

-

Inddragelsen af det sidste grønne område vil medføre en forringelse af de lokales muligheder for
rekreation, fysisk aktivitet mm, herunder også for de institutioner og skoler der i dagtimerne bruger
området flittigt.

-

Det undergraver vores - og andre københavneres - tillid til kommunens politikere og til den
kommunale planlægning, når vedtagne hensyn og aftaler blot kan tilsidesættes,

Konkret foreslår vi derfor at teksten på p. 8 i det aktuelle budgetforslag ændres således, at der i stedet
kommer til at stå:
”Der afsættes 133,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til etablering af en 13 gruppers daginstitution
[UDGÅR: på Saxtorphsvej 11] i Valby (BU2).” Budgetforslagets efterfølgende henvisninger til Saxtorphsvej
11 bør som konsekvens heraf også slettes.
Ovenstående ændring vil give kommunen mulighed for – i dialog med de lokale beboere – at undersøge,
hvor en ny Valby-institution mest hensigtsmæssigt kan placeres.
Vi ser meget frem til at Københavns Borgerrepræsentation også i handling arbejder for at sikre et
#grøntbørneliv i København.
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