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VANLØSE LOKALUDVALG, HØRINGSSVAR VEDR.
KATALOG ”TAG PARKEN I LOMMEN”.

Vanløse Lokaludvalg har den 29. september 2009 modtaget kataloget
”Tag parken i lommen” i høring. Vanløse Lokaludvalg har følgende
kommentarer til kataloget:

1. Placering:

Placeringen på Ålekistevej er en naturlig placering, da en lommepark
fortrinsvis skal ligge i et tættere boligmæssigt område. Lokaludvalget
har selv i sin Bydelsplan peget herpå. Lommeparken her skal
naturligvis udformes så hærværkssikret som muligt, da der ligger 2
skoler lige i nærheden, og den mest nærliggende skole vil sikkert
bruge lommeparken i frikvartererne, så derfor ikke noget med
læskure.

Vi har også diskuteret andre muligheder, men umiddelbart ligger de,
så det både må blive et kommunalt og privat anliggende, og dette kan
vi se der bliver lagt op til.

Følgende projekter kan overvejes medindtænkt i dette projekt.
Fodgængerstrategi ved Vanløse Skole, som også skal gå til
åndehuller, måske nogle cykelprojekter, motionsprojekter,
handicapprojekter, alt afhængig af udformninger af lommeparkerne.

2. Indhold:

Der tænker vi først på aktivitetsmuligheder, og der er mange
spændende projekter fremme, og vi kan p.t. ikke udpege det ene fra
det andet, da det afhænger af arealets placering og udformning samt
tanker. Dog kan det overvejes at medtænke en minifodboldbane, der
senest har været nævnt i forbindelse med byggeriet af Vanløse Hallen.
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Samarbejdsmuligheder kan der godt være tale om for lommeparken på
Ålekistevej, bl.a. den nære skole (Vanløse Skole); derved kan man
opnå en form for lokalforandring. De omliggende boligselskaber
indgår også i samarbejde med BUF om konkrete forhold.

3. Konkrete idéer mv.:

Vanløse Lokaludvalg kan se en idé i at sende det færdige katalog ud
til boligselskaber og grundejerforeninger, som måske har et areal, som
kan bruges i dette projekt. 

Vanløse Lokaludvalg udarbejdede, i forbindelse med udformning af
Bydelsplanen for Vanløse, en plan/oversigt over det grønne Vanløse,
og derfor kunne der arbejdes videre med dette i fællesskab at kunne
udforme/udsmykke de forskellige områder med noget, man har lyst at
cykle eller gå til. Dette kunne ses sammen med de ”kunst” projekter,
der er i gang omkring bymidten og også gøre Vanløses store grønne
villaområder en udflugt værd.

Kunne det tænkes, at der i forbindelse med den megen udgravning,
der sker i forbindelse med nedlægges af elledningerne, i de kommende
år, kunne spares nogle penge ved at koble projekter sammen?

Vanløse Grundejersammenslutning har sendt oplægget ud til sine
medlemmer, og nogle stykker har vist interesse for at høre nærmere.

Derved kan man måske få nogle samarbejdspartnere, som også er
villige til at passe på området, som et unikt lokalt mødested, men dette
betyder så, at forvaltningen skal være hurtigt færdig med kataloget, da
de fleste foreninger har generalforsamlinger i de første måneder af
året. Det er her, der skal diskuteres og bemyndiges personer til at gå
ind i sådan projekt.

Udover det i forslaget nævnte kan der nævnes et par andre forslag som
diskussionsgrundlag, og som måske kan skabe andre tanker og ideer.

Ved Grøndalscentret ligger der mod Borups Allé et større grønt areal
med træer, og en større parkeringsplads mod Hvidkildevej. På disse 2
steder kunne man måske oprette en et tilbud med motionsredskaber
for de mange borgere, der bor i området, som ikke vil/har tid, eller lyst
til organiseret idræt.

Helga Larsen Plads (tidligere Jydeholmen) vil også være en oplagt
plads at inddrage.

Ved at tænke nogle år tilbage, da dette projekt først blev præsenteret,
blev der talt om at grønne åndehuller, f.eks. også ”bare” kunne være et
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lille bord og en bænk, måske placeret på de større hjørner på/ved
Jernbane Allé. Udarbejdet af forskellige kunstnere !

Vanløse Lokaludvalg vil naturligvis, i samarbejde med relevante
interessegrupper, medvirke til en henvendelse til relevante
interessenter og være med til en videre udvikling i Vanløse.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand Vanløse Lokaludvalg
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