10. Vejnavngivning, navngivning af pladser efter kvindelige københavnske BR-medlemmer
(2009-90207)
Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om fem pladser skal navngives efter kvindelige
københavnske kommunalpolitikere.
INDSTILLING OG Beslutning
Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
1.

at pladsen beliggende ved den vestlige ende af Jydeholmen navngives
Helga Larsens Plads pr. 23.09.2009

2.

at pladsen med busendestationen på hjørnet af Jyllingevej og Ålekistevej
navngives Elna Munchs Plads pr. 23.09.2009

3.

at pladsen, der ligger imellem Skibelundvej, Jyllingevej og Sallingvej, navngives
Marie Christensens Plads pr. 23.09.2009

4.

at området, som ligger på hjørnet af Jernbane Allé og Grøndals Parkvej,
navngives Vibeke Salicaths Have pr. 23.09.2009

5.

at pladsen beliggende på hjørnet af Jagtvej og Borgmester Jensens Allé navngives
Lilly Helveg Petersens Plads pr. 30.09.2009

Problemstilling
BR har ved beslutning den 24. april 2008 opfordret Vejnavnenævnet til at foreslå navngivning af et
antal veje efter kvindelige københavnske kommunalpolitikere for at markere 100-året for indførelse
af kvindelig valgret/valgbarhed. Der er foreslået tre kvindelige borgmestre og de første seks
kvindelige medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation.
Der er allerede inden for jubilæumsåret navngivet to veje og en plads efter tre af de foreslåede ni
kvindelige politikere. Hermed følger forslag om navngivning efter yderligere fem, hvorefter der kun
resterer én.
Man har fra hovedstadsområdets trafikselskab Movia tilkendegivet, at man meget gerne ser, at der
bliver navngivet såkaldte fikspunktspladser ved stoppesteder og endestationer, som muliggør en
præcis stedfæstelse af disse. Dette ønske imødekommes ved navngivning af de fire førstnævnte
pladser.

Løsning
Vejnavnenævnet indstiller,
at pladsen beliggende ved den vestlige ende af Jydeholmen navngives
Helga Larsens Plads efter Helga Larsen (1884-1947), der var medlem af Borgerrepræsentationen
for Socialdemokratiet i 1913-1944, med følgende begrundelser:


En navngivning af pladsen vil være i god overensstemmelse med adressebekendtgørelsens
formålsparagraf om at fastsætte vejnavne og adresser så det er lettest muligt at finde vej, da
det på grund af pladsens tilbagetrukne placering i forhold Jydeholmen kan være svært for
redningskøretøjer, taxaer og borgere at finde vej til adresserne her. Navngivningen vil gøre
det lettere at finde frem til de adresser, der er beliggende ud til pladsen. I alt skal ca. 60 ejere
og lejere skifte adresse som følge heraf.



Et større stoppested og en endestation for busser kan navngives efter pladsen og dermed få
en mere præcis stedsangivelse end den nuværende.



Navnet passer ind i en ny systematik med navngivning af pladser i Vanløse efter kvindelige
kommunalpolitikere.

at pladsen med busendestationen på hjørnet af Jyllingevej og Ålekistevej navngives Elna Munchs
Plads efter Elna Munch (1871-1945), der var medlem af Borgerrepræsentationen for Det Radikale
Venstre 1917-1925 med følgende begrundelser:


Et større stoppested og en endestation for busser kan navngives efter pladsen og dermed få
en mere præcis stedsangivelse end den nuværende.



Navnet passer ind i en ny systematik med navngivning af pladser i Vanløse efter kvindelige
kommunalpolitikere.



Som følge af navngivning skal der udelukkende ændres adresser for buschaufførhuset og det
offentlige toilet på pladsen.

at pladsen, der ligger imellem Jyllingevej, Sallingvej og Skibelundvej, navngives
Marie Christensens Plads efter Marie Christensen (1860-1935), der var medlem af
Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet 1917-1921, med følgende begrundelser:


Et større stoppested for busser kan navngives efter pladsen og dermed få en mere præcis
stedsangivelse end den nuværende.



Navnet passer ind i en ny systematik med navngivning af pladser i Vanløse efter kvindelige
kommunalpolitikere.



Ingen beboere skal skifte adresse som følge af navngivningen.

at pladsen, som ligger på hjørnet af Jernbane Allé og Grøndals Parkvej, navngives Vibeke Salicaths
Have efter Vibeke Salicath (1861-1921), som var medlem af Københavns Borgerrepræsentation for
Den Antisocialistiske Liste 1909-1921, med følgende begrundelser:


Et større stoppested kan navngives efter pladsen og dermed få en mere præcis stedsangivelse
end den nuværende.



Det kan styrke det omlagte grønne områdes identitet at få et navn.



Navnet passer ind i en ny systematik med navngivning af pladser i Vanløse efter kvindelige
kommunalpolitikere.



Der er ingen adresser til pladsen.

at pladsen beliggende på hjørnet af Jagtvej og Borgmester Jensens Allé navngives Lilly Helveg
Petersens Plads efter Lilly Helveg Petersen (1911 - 2005), som var medlem af
Borgerrepræsentationen for Det Radikale Venstre og borgmester for sporveje 1970-1978 samt
formand for Københavns Radikale Vælgerforening mv., med følgende begrundelser:


Navnet passer ind i opbygning af to nye systematikker i området med navngivning efter:
1. Borgmestre, hvor de øvrige er Jens Jensen (Borgmester Jensens Allé) og Edel Saunte(s
Allé).
2. Radikale politikere, hvor den anden er Ove Rode(s Plads).



Der er aktuelt ingen adresser i brug til pladsen, men der er mulighed for, at den butik, som
Miljøpunkt Østerbro har, om ønsket, kan få adresse hertil (i stedet for til Borgmester Jensens
Allé).

Høring
Det gælder for alle de fire foreslåede navngivninger af pladser i Vanløse, at de er blevet anbefalet af
Vanløse Lokaludvalg, og den foreslåede navngivning af pladsen ved Jagtvej/Borgmester Jensens Allé
efter Lilly Helveg Petersen er blevet positivt modtaget af Østerbro Lokalråd. Udover disse
tilkendegivelser er der modtaget følgende høringssvar:
Helga Larsens Plads
Der er indkommet to høringssvar fra ejere og lejere. Én beboer hilser forslaget velkommen, mens
Ejendomsfunktionærernes Fagforening kom med en indsigelse med henvisning til omkostningerne
ved at skifte adresse.
Nævnet har behandlet høringssvaret og anbefalet, at det oprindelige forslag gennemføres, da de
fordele, som opnås mht. at lette orienteringen ved at lade ejere og lejere - i alt ca. 60 - få adresse til
pladsen, opvejer ulemperne ved at skifte adresse.
Marie Christensens Plads
I høringsbrevet til de beboere, som bor ved den vestlige side af pladsen, var det foreslået, at de kunne
få adresse til pladsen frem for til Skibelundvej for at gøre det lettere at finde vej til dem. Dette afviste
de i et samlet høringssvar, hvor de samtidig bød en navngivning af pladsen velkommen.
Nævnet har behandlet høringssvaret og anbefalet at tage beboernes kritik til følge og udelukkende
navngive selve pladsen.
Mht. orientering af efterladte har det ikke været muligt at opspore nogen til de fire førstnævnte BR-

medlemmer. For Lilly Helveg Petersens vedkommende har der været kontakt til hendes søn, Niels
Helveg Petersen (MF), som på den samlede families vegne har udtalt sig meget positivt om forslaget
om at navngive pladsen ved Jagtvej efter hans mor.
Økonomi
Der er kun mindre økonomiske konsekvenser ved beslutningen i forbindelse med ny skiltning, som
udføres under driftsbudgettet.
Videre proces
Når navnene bliver godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil de blive offentliggjort og meddelt til
grundejere, beboere, øvrige deltagere i høringen samt lokaludvalgene for Vanløse og Østerbro.
Der vil snarest blive indstillet forslag til navngivning efter den ene resterende af de ni foreslåede
kvindelige politikere.
Klaus Bondam

bilag
Bilag 1 - biografier
Bilag 2 - kortbilag
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19.08.2009
Klaus Bondam (B) stillede ændringsforslag om at 5. at-punkt ændres fra:
"5. at pladsen beliggende på hjørnet af Jagtvej og Borgmester Jensens Allé navngives Lilly Helveg
Petersens Plads pr. 30.09.2009"
til:
"5. at pladsen beliggende på hjørnet af Jagtvej og Borgmester Jensens Allé navngives Lilly Helveg
Petersens Plads pr. 08.10.2009"
Ændringsforslaget blev godkendt.
Indstillingen blev godkendt.

