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Høringssvar om skybrudsprojekter i Amager Øst
Amager Øst Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på
forvaltningens valg af projekter.
1. Valg af projekter
Det eneste projekt i bydelen som er med i forvaltningen projektpakke,
er ”grøn helhedsplan for skybrudsprojektet langs Amagerbanens
trace”.
Lokaludvalget vil gerne informeres om og inddrages i grøn
helhedsplan for skybrudsprojekt langs Amagerbanens trace – både den
del af projektet, der er besluttet med budget 16 og den der indgår i
budgetpakke 17 (AM1C + AM1D).
Vi er tidligere blevet orienteret om at kommunen prioriterer et stort
projekt på Greisvej i vores bydel. Vi ved det er et omfattende projekt,
men vi er i gang med at udforme et projektforslag ovenpå jorden / i
forbindelse med skybrudssikringen.
Lokaludvalget ønsker derfor at opstarte en dialog med forvaltningen
omkring projektforslaget og hvornår det skal med i budgetpakken.
Lokaludvalget opfordrer til prioritering af kommunale projekter
således at de bedst muligt understøtter og skaber synergi med de
initiativer der sættes i gang på private fællesveje.
2. borgerinddragelse
I forbindelse med Københavnercykelruten har Lokaludvalget længe
været inddraget i borgerinddragelse omkring skybrudsprojektet langs
Amagerbanens trace. Metoden har været tilfredsstillende set fra
lokaludvalget og det ville være nærliggende at evaluere denne proces i
københavnerrute følgegruppen, forvaltningen og lokaludvalget og
derefter fortsætte med lidt justering.
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Amager Øst Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Borgerinddragelse omkring Greisvej projektet skal nok deles op i flere
afdelinger. 1. Det store tekniske mht skybrudssikring med vandtanke
og afledning af vand til Øresund. 2. beplantning og forsamlingshus
ovenpå som lokaludvalget arbejder med. Lokaludvalget har afholdt et
arrangement på Greisvej og indsamlet ideer til hvad man kan lave på
arealet hvor der også skal laves vandopsamling under jorden. Vi har
præsenteret borgerne for tegninger med ideer til æbleplantage og
mosteri/forsamlingshus. Der arbejdes med at etablere en
sociløkonomisk virksom hed der kan drive mosteri eller evt. butik og
vedligeholde området. Projektideoplæg er vedlagt.
Projektet kan selvfølgelig først laves efter det underjordiske anlæg er
færdigt og derfor betyder det meget for os snarest at få en dialog om
tidsplan for projektet.
Hvis skybrudsprojektet skal projekteres og udføres om 3 år vil der
være god tid til at lave borger inddragelse inden da. Hvis det først skal
ske om 5-10 år bliver der risiko for at der bliver for lang tid fra man
har borgerinddragelse til at man ser noget konkret. Man kan også
overveje midlertidige løsninger (fx en pavillon hvor man har møder og
arrangementer som fx presning af æbler fra borgernes haver) hvis man
erkender at det varer fx 10 år.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
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