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From: Sofie Astrid Jensen
Sent: 15. november 2021 11:25
To: Sofie Astrid Jensen
Subject: VS: AVLU - Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og 

havnearealer

AppServerName: Prod.eDoc5.kk.dk

Sendt  fra M ail t il Windows

Fra: Anders Bo Nielsen
Sendt: 4. november 2021 20:46
Til: uffe@avlu.dk; Erhardt  Franzen
Cc: Katarina Berg; Sofie Astrid Jensen
Emne: AVLU - Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer

Til Uffe og Erhardt

Angående "Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer"
Jeg er som bekendt repræsentant for AVLU i Dialogforum Islands Brygge.
Dette forum ledes af Københavns Polit i, med Team Sikker By som ref.

Som medlem af dette udvalg og beboer på Islands Brygge er det min opfattelse at:

Københavns Kommune har ikke fulgt AVLUs opfordring til fælles udformning af skilte og fælles forbud mod 
forstærket musik i Havneparken.

Beboerne på Islands Brygge ønskede og ønsker et generelt t idsubegrænset forbud mod forstærket musik i 
Havneparken; således at forstærket musik kræver tilladelse, i lighed med officielle arrangementer.

Skiltene er for afvigende, for små, for få og forkert placeret - og følger således ikke AVLUs eller polit iets 
ønsker om synlighed.

De skærpede ordensregler har hjulpet i perioden med forbud mod forstærket musik, da man da har kunnet 
anmode polit iet om at få stoppet den forstærkede musik.
Uden for perioden har det været et problem at få stoppet "musik til ulempe".

De skærpede ordensregler og polit iets større tilstedeværelse har ikke nedbragt problemerne med affald og 
urinering i gårde og haver.

De skærpede ordensregler er ikke blevet fulgt af en gennemsigtighed vedr. tilladte arr. i den kommunale 
del af Havneparken, hvilket besværliggør klager, da polit iet til t ider først vil have oplyst af klager, om 
musikken er fra et godkendt arr.
(I  grundejerforeningens del af Havneparken fremgår godkendte arr. af deres hjemmeside.)

Udvalgt kronologi af henvendelser:
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18. maj 2020
Sagsnummer 2020-0117044 Dokumentnummer 2020-0117044-1
Byens Drift - Islands Brygge 37, 2300 København S
Henvendelse vedr. ensartet skiltning i Havneparken, Islands Brygge
AVLU opforder til fælles udformning af skilte og fælles forbud mod forstærket musik i Havneparken.
-* -
16. juni 2020
Emne: 2020-0126345 Svar på henvendelse fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. fælles skiltning i 
havneparken, Islands Brygge
TMF Byens drift afviser opfordring, ønsker ensartede ordenreglementer i hele byen og foreslår dialog om et 
midlertidigt fælles initiativ
-* -
18. jul 2020
Efter henvendelse fra Anders Bo Nielsen vedr. TMF's svar svarer daværende overborgmester at han har 
bedt sin forvaltning, Sikker By-enheden, om sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen at gå ind i 
arbejdet med koordinering.
-* -
24. maj 2021
Team Sikker By skriver til medlemmer af Dialogforum Islands Brygge, at kommunen har ansøgt polit iet om 
skærpede støjregler i sin del af Havneparken, og opsætter skilte.
Grundejere må selv ansøge polit iet om skærpede støjregler på deres grund og selv opsætte skilte.

7. sep. 2021
Ved møde i sep. gentager Københavns Polit i rammen for dialogforum:
Formål og ramme for dialogforum
v. Københavns Polit i og TMF
"Københavns Polit i gennemgik rammen for dialogforum, herunder hvad dialogforum kan bruges til. Det er 
ikke et polit isk forum, hvor der drøftes ønsker til polit ikerne, men et forum hvor der drøftes eksisterende 
tiltag og forbedringer til disse, som kan løftes ved et styrket samarbejde på tværs af polit i, kommune og 
repræsentanter fra lokalområdet. TMF orienterer om den polit isk besluttede ramme i TMU som er, at 
forummet mødes to gange årligt og drøfter myndighedernes indsatser i områderne."

Med venlig hilsen Anders Bo Nielsen ;  abn@andersbonielsen.dk ; + 45 61 69 33 51
Islands Brygge 63A, 5. t.v., Selandia Hus, Havnestad, 2300 København S


