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Til Folketinget

Mindretalsudtalelser i forbindelse med henvendelse vedr.
Bellahøjmarken
Vedr. Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og
Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
Mindretalsudtalelse vedr. metode og formål med forslaget:
Metoden
Vi udtrykker utilfredshed med metoden som bruges i spørgsmålet
om Bellahøjmarkens fremtid/affredning/omfredning.
Når man har valgt at ændre Bellahøjmarkens nuværende status og
fredning ved lov, - forhindres den sædvanlige praksis med
inddragelse af fredningsnævn, de lokale borgeres og
organisationers muligheder for at diskutere- og få indflydelse på
dette vigtige lokale spørgsmål.
Københavns Kommune har ellers som målsætning at opmuntre
borgerne i byen til at interessere sig for- og søge indflydelse på
vigtige spørgsmål i København og i de københavnske bydele.
Kommunen har i denne forbindelse afholdt flere, gode og
velbesøgte arrangementer.
Den valgte metode i denne sag går imod denne gode målsætning.
Hensigten
Vi udtrykker ligeledes utilfredshed med hensigten/formålet i det
fremsatte lovforslag, der omfatter spørgsmålet om Bellahøjmarken.
Lovforslaget sigter bl.a. mod at affrede/omfrede Bellahøjmarken, for
at etablere en helårs-campingplads på en stor del af marken.
Dette vil begrænse borgernes hidtidige frie adgang til dette grønne
og rekreative område.
Bellahøjmarken ligger i Vanløse Lokaludvalgs bydelsområde, og
lokaludvalget arbejder generelt for at bevare-, udvikle og gerne
udvide grønne og rekreative områder i bydelen.
Et fælles forslag fra Vanløse Lokaludvalg og to andre lokaludvalg om
Bellahøjmarkens anvendelse (fremsendt som høringssvar), bør
desuden indgå med vægt i overvejelserne om markens fremtidige
status.
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Et 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.

Det fremsatte lovforslag går imod bestræbelserne for at fastholde
offentlig tilgængelighed og skabe et grønt og miljøvenligt Vanløse.

Afsluttende
Hvis man begrænser de grønne områder, specielle sociale miljøer
og borgernes interesse i at deltage i byens udvikling, får vi et mindre
levende og et mindre attraktivt København.
I denne sag burde desuden de mange indsendte høringssvar til
lovforslaget indgå seriøst i debatten og beslutningsprocessen om
Bellahøjmarken i Vanløse.

Med venlig hilsen
Poul Hviid, Niels Christian Juul, Anja Lagoni, Henrik Billing,
Bjarke Schrøder og Peter Haahr,
medlemmer af Vanløse Lokaludvalg.

Mindretalsudtalelse vedr. Trafikafviklingen i området:
Helårscamping på Bellahøjmarken vil påvirke trafikken på
Hvidkildevej til/fra Mågevej, som i forvejen er meget trafikeret,
hvilket bør indgå i behandlingen af sagen.
Med venlig hilsen
Anne Fausbøll, medlem af Vanløse Lokaludvalg.
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