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Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg vedrørende navngivning af
pladser i Vanløse

Vanløse Lokaludvalg har på sit møde den 15. januar 2009 behandlet
en henvendelse fra Københavns Kommunes Vejnavnenævn.
Lokaludvalget har nedsat en ad hoc gruppe, der har besvaret
henvendelsen om at opkalde pladser i Vanløse efter kvindelige
kommunalpolitikere i anledning af, at det er 100 år siden, kvinder fik
valgret til kommunalbestyrelser.

Generelt udtaler udvalget sin støtte til, at forslagene nyder fremme,
men vil dog foreslå, at biografierne bliver noget udbygget med nogle
flere oplysninger.

Udvalget vil endvidere foreslå, at der på nogle af vejskiltene tilføjes
oplysninger på et særligt skilt om den navngivne kvinde, gerne som et
forsøg, for at sikre større kendskab til baggrunden for pladsens navn.

Nogle af pladserne trænger til en opstramning og fornyelse, hvilket
Lokaludvalget tillader sig at gøre opmærksom på.

I det følgende gengives kommentarer til hvert enkelt forslag:

1. Elna Munchs Plads. Lokaludvalget foretrækker den maksimale
løsning, da denne også vil kunne adressere inkonsekvensen i
Skibelundvejs udformning rundt om pladsen. Lokaludvalget vil kunne
acceptere den minimale løsning.

2. Vibeke Salicaths Plads. Udvalget ønsker at indkørslen/nedgangen
til haveforeningerne inddrages i pladsen. Det er også muligt, at
pladsen vil kunne omfatte den kommende cykelrute i Vanløse, hvis
denne overføres fra Linde Alle i højde med Jernbane Alle.

3. Helga Larsens Plads. Udvalget ønsker at gøre opmærksom på
muligheden for, at busskiltene ved linje 12 og linje 29's endestation
forsynes med pladsens navn. Det er også muligt, at den eksisterende
bazar-bygning langs pladsen og Jyllingevej vil kunne tildeles adresse
til pladsen.

4. Marie Christensens Plads. Udvalget tilslutter sig forslaget, der vil
indebære nabohøring. Vi ønsker at tilføje, at pladsen ikke
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nødvendigvis opfattes som en del af Jydeholmen, som pladsen nu ser
ud i øjeblikket. Pladsen indgår i Vanløse bydelsplan som lommeparks-
mulighed sammen end forpladsen ved Vanløse Skole.

5. Julie Arenholts Have. Den "maksimale" udgave foretrækkes. bl.a.
fordi den vil kunne gøre vejnavnene og veje/pladserne mere logiske i
deres udformning. Den nuværende udformning er ændret, efter at
Jyllingevej blev udvidet til 4 spor.

6. Inge Merete Nordentofts Plads. Pladsen er i dens øjeblikkelige form
noget klejn. Udvalget vil imidlertid gøre opmærksom på, at hvidbogen
vedtaget i forbindelse med arbejdet med en ny lokalplan Apollovej II.
viser, at pladsen med fordel kan inkludere den åbne plads, der vil
opstå ved Apollovej foran det planlagte center. På billedet omfatter
området en del af området med parkerede biler, samt de høje
bygninger, der senere er nedrevet øst for bilområdet. Pladsen vil opnå
en fuldt ud acceptabel størrelse og vil muligvis også kunne omfatte
adresser og vil kunne "leve op" til Nordentofts navn.

Lokaludvalget kan endelig, hvis der bliver behov herfor,  pege på tre
yderligere områder/pladser. Pladsen medlem Frederiksgårds Alle,
Himmerlandsvej og Sallingvej, hvortil der er adresser til
Frederiksgårds Alle - en lille pladsdannelse ved
Hulgårdsvej(/Hvidkildevej/Æblevej - og pladsen nord for Skjulhøj
Alles udmunding i Slotsherrensvej.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand, Vanløse Lokaludvalg
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