Vester Remisepark kan give os det, vi glemte i skyndingen
Vi elsker Vesterbro, vil elsker København. Vi bor i en by i rivende udvikling. Vi drømmer om en by i balance.
Derfor er vi blevet forelsket i det hemmelige område bag jernbanesporene, et område som blev skabt for
125 år siden af mere end 5000 mand, der blev sat til at gøre havbund og oversvømmede strandenge parat
til godsbane og værksteder på jord og andet opfyld fra byen og især det hul i Valby Bakke, som man
gravede til jernbanen mod resten af Danmark.
Det område er en gave. En gave til borgerne på Vesterbro, i Kongens Enghave og i hele København. Og en
attraktion for alle de mennesker fra nær og fjern, som besøger vores by.

Frem med termometret
Tager vi temperaturen på Vesterbro og Kongens Enghave, så kan vi se, at vores bydele allerede nu viser
tegn på overophedning. Ja, det gælder i stor grad hele København, som er blevet en dejlig, attraktiv by,
hvor mange har lyst til at bo – også børnefamilier. Men byen er ikke en bolig-maskine.
Næsten hver dag er der beretninger i medierne om den overophedning, vi mærker. Der er ikke pladser nok
i daginstitutioner, børnehaver og skoler. Der er flyttet flere familier ind i de nye bydele end forventet. Der
er lange ventelister til svømmehaller og idrætsklubber.
En kortlægning af byens grønne tilstand siger allerede nu, at Vesterbro er det område i København, som har
færrest grønne kvadratmeter pr. borger – 4 m2 mod 10 m2 pr. borger i København som sådan.
Københavns statistiske kontor har lavet en befolkningsfremskrivning. Her kan man se, at København over
15 år - perioden fra 2017 til 2032 – forventes at stige fra 602.000 til 725.000 indbyggere. En stigning på
20%. Områderne Vesterbro og Kongens Enghave forventes at stige fra 65.000 til 88.000. En stigning på 35%.
København ligger helt i bund på landsplan, hvad angår idrætsfaciliteter. Det er selvfølgelig sværere at få
plads i de store byer. DGI har lavet en opgørelse, som viser at selv i sammenligning med de andre store byer
halter København efter: der er ca. 700 borgere pr. idrætsanlæg i Århus og Odense mod ca 1400 i
København. Ikke så sært, at en undersøgelse primært blandt og børnefamilier i vores by viste, at ca. 70% af
de adspurgte savner idrætstilbud til børn og unge. Læg hertil, at efterslæbet på Vesterbro er endnu større
end i resten af København.
Der er brug for at kunne trække vejret.
Øjnene længes efter den grønne farve.
Der savnes steder at mødes og skabe nye fællesskaber.
Der er mangel på plads til kropslig og kreativ udfoldelse.
Derfor vil vi holde på en hemmelighed! Men vi fortæller den gerne vidt og bredt til alle, for der er mange,
som kan få glæde af den.
(NB afventer data om de nye boligområder fra sekretariatet/Julie)

