17. Høring vedr. legepladser (2009-162435)
I 2007 blev det besluttet at alle Københavns offentlige legepladser skulle istandsættes over en fireårig
periode (2008-2011). I løbet af de to første projektår er der blevet istandsat 48 legepladser.
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Center for Park og Natur har nu sendt
istandsættelse af legepladser i høring i de relevante lokaludvalg – herunder Kgs. Enghave
Lokaludvalg.
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at høringssvaret vedr. legepladser i Kgs. Enghave godkendes

Problemstilling
I 2010 skal der igen istandsættes en masse legepladser, hvor Københavns Kommunes Center for Park
og Natur i den forbindelse gerne vil have input fra lokaludvalgene i forhold til prioriteringen af de
legepladser, lokaludvalgene ønsker at istandsætte. Hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg har en særlig
viden om legepladserne vil de også meget gerne høre den, så det kan indgå i den fremtidige
planlægning.
Til at få et overblik over legepladserne i Kgs. Enghave er der vedhæftet et kort over bydelen, hvor
det fremgår hvilke legepladser kommunen ønsker at istandsætte i år og hvilke de allerede har
istandsat. Legepladsen på Wiinbladsgade, som fremgår af kortet viser sig dog ikke længere at høre
under Center for Park og Naturs ejerskab, så den kan ikke istandsætte under projektet. Kortet skal
ses som et udsnit af et større kort, men der er indtegnet bydelsgrænser på kortet - der er dog ikke
skelnet mellem kgs. Enghave og Vesterbro.
De to legepladser i Kgs. Enghave der er omfattet af projektet er legepladsen i Rektorparken og
legepladsen på Sjælør Bouldevard, som har adresserne: Rektorparken v. Vester Kirkegårds Allé og
Sjælør Boulevard v. Mozartsvej. Begge legepladser er forholdsvis for nylig sat i stand. Center for
Park og Natur kan godt se, at bydelen ikke har så mange legepladser, og opfordrer til, at dette også
indgå i høringssvaret.
Såfremt Lokaludvalget ønsker at diskutere prioriteringen af legepladserne i høringsperioden, vil
Center for Park og Natur gerne tage en snak eller holde et kort møde i høringsperioden.
Løsning
Høringen har været behandlet i Kulturudvalget, som har indstillet et høringssvar til godkendelse.
Videre proces
Høringssvaret skal være Center for Park og Natur i hænde senest d. 4.1. 2010.
bilag

Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Indstilling godkendt med 13 for, 1 imod og ingen undlod at stemme.

