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Debat
Den vilde fest skal
væk fra Indre By
…Debat
SUSANNE MØLLER (K)

Kandidat til Borgerrepræsentationen

NATTELIV: Tak til Indre Bys Lokaludvalg som havde inviteret
til vælgermøde om generne i
nattelivet. På mødet fortalte
beboerne om de voldsomme
gener, de oplever. Gennemgående var støj og forstyrret nattesøvn. Der blev også oplevet
forråelse og større utryghed
samt mere narko end tidligere.
Der blev efterlyst stop for
nattebevillinger i Indre By og
ingen Distorsion fest i området, heller ikke på Rådhuspladsen.

En ny restaurationsplan er
nu i høring og skal vedtages
lige efter sommer. Der lægges
op til stop for kl 5 bevillinger
i belastede områder.
Min vision er at den vilde
nattefest skal væk fra Indre By.
Det skaber ikke værdi for byen
med larmende fulde unge mennesker der samtidig sviner, så
der kræves ekstra indsats for
at gøre rent.
Til gengæld skal der stadig
være mange restaurationer og
varierede kulturtilbud, teater,
biografer, festivaler og sportsevents.
Beboerne har længe klaget
deres nød, lad os nu håbe, at
flere vil lytte.

Hold Turbinehallerne
fri for graffiti
…Debat
HENRIK APPEL (S)

Medlem af Borgerrepræsentationen

AFRENSNING: Midt i det gamle
København i Adelgade tæt på
Kongens Have ligger nogle fine
gamle bygninger kaldet Turbinehallerne. Bygningerne var
oprindeligt indrettet som elektricitetsværk.
I 1998 blev bygningerne restaureret og indrettet som
skuespilscene.
Der er tale om nogle meget
smukke bygninger med en
lang og fin historie.
Som udgangspunkt smukke i hvert fald. For jeg skal da
love for, at der er sket en del
med bygningernes udseende –
og ikke til det bedre. I dag er
bygningerne totalt oversmurt
med ulovlig graffiti.
Ejendommen er i dag ejet
af Dong. Dong Energy er i dag
en af Europas førende energi-

koncerner med hovedkontor i
Danmark.
Det er altså ikke umiddelbart penge, der mangler. Alligevel har man ikke villet bruge
hverken tid eller penge på at
holde de smukke, gamle bygninger i Adelgade 10 fri for
ødelæggende graffiti. Det er
en skændsel.
Der er masser af firmaer,
der tilbyder fjernelse af graffiti. Kom nu ind i kampen Dong!
Få tilmeldt jer en ordning,
hvor der automatisk tjekkes
op og fjernes, hver gang der
er lavet graffiti – og I, der laver
denne ulovlige ’udsmykning’
med sprayflaskerne – der er efterhånden en hel del steder,
hvor der helt lovligt må males graffiti.
Det er blot at tjekke kommunens hjemmeside – og der kommer hele tiden nye steder til.
Der er altså absolut ingen
grund til at overplastre fine
gamle bygninger med tags og
andet.

Bland dig i debatten
SKRIV: City Avisen tilstræber en levende og konstruktiv debat om de lokale forhold i København K, og
vi opfordrer derfor alle borgere til at give deres mening til kende. Har du lyst til at deltage i debatten,
kan du sende dine holdninger og meninger på e-mail til red@cityavisen.dk. Redaktionen prioriterer
debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbrevene. Læserbreve må max. være på
250 ord. Husk, at debatindlæg skal være forsynet med navn og adresse. Send gerne portrætfoto med.

Tryghed på havet kræver politisk handling
Konsekvenser
U
for at bryde
loven på vandet er

…Debat
AF TRINE BRAMSEN (S)
Medlem af Folketinget

PÅ VANDET: Sidste weekend så
vi, hvor galt det kan gå, når
kådhed på havet tager overhånd. To helt unge piger mistede på tragisk vis livet, lige
inden det rigtigt skulle til at
starte. Årsagen var vanvidssejlads på vandscootere. Den tragiske ulykke kalder på politisk
handling. Der er snakket nok.
Nu skal løsningerne på bordet.
Konsekvenser for at bryde
loven på vandet er ikke hårde
nok i dag. Det skal der rettes
op på. Og det skal ske hurtigt.
Politiet skal kunne konfiskere
vandscooterne og speedbåde,
der ikke overholde reglerne
til havs.
Ikke mindst bør det kunne
give klip i kørekortet til motorkøretøjer, konfiskation el-

ikke hårde nok i dag.

TRINE BRAMSEN

To kvinder omkom sidste lørdag i en ulykke i Københavns
Havn. Nu skal der sættes ind mod vanvidssejlads, mener
Trine Bramsen (S). Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
ler fængselsstraf. Helt samme
regler som gælder på vejene.
Men hårdere konsekvenser
kan ikke stå alene. Politiet skal
også have de fornødne ressourcer til at gennemføre patrulje-

ringen til havs. Vi er et land
med enorme kyststrækninger
og massevis af aktiviteter til
havs. Derfor er det nødvendigt
at se på, om politiet skal have hjælp fra andre myndighe-

der. Ikke mindst skal vi lette
politiets arbejde gennem obligatoriske elektroniske nummerplader på vandscootere og
speedbåde.
Det er ikke rimeligt, at danskerne ikke kan ro i deres kajak, svømme eller nyde vores
mange danske havne og kyststrækninger uden frygt for
vandscootere og speedbåde.
Vi skal have stoppet de lovbrydere, som uden hensyntagen til medmennesker og uden
skyggen af sund fornuft, skaber utryghed langs de danske
kyster. I Socialdemokratiet håber vi, at landets justitsminister vil være med.

Citytunnel under H. C. Andersens Boulevard
…Debat
JAN KOED

Arkitekt,
Clara Pontoppidans Vej, Valby

TRAFIK: Den lange rejse mod en
Havnetunnel i København passerede i begyndelsen af april
en vigtig milepæl, da transportminister Ole Birk Olesen
gav startskuddet til en omfattende forundersøgelse af det
kolossale projekt.
Opgaven går kort fortalt
ud på at anlægge en underjordisk, firesporet ringvej fra
Nordhavn, forbi Refshaleøen,
øst om Christianshavn med
tilslutning til Amagermotorvejen i syd.
Hensigten er at binde det
overordnede vejnet sammen
øst om byen, at give adgang
til nye byudviklingsområder,
at lette forbindelsen til Københavns Lufthavn og at »aflaste
biltrafikken i de centrale byde-

le«, som det er formuleret i opgavebeskrivelsen, og som også
var motivationen for projektet
i de tidligere oplæg.
Af de fire arbejdsgrupper,
der skal nedsættes til at undersøge de forskellige aspekter
af det komplekse projekt, skal
den ene udarbejde en trafiksaneringsplan for Københavns
indre by, hvor man regner med
at kunne begrænse den gennemkørende trafik ved at motivere trafikanterne til at benytte ringvejen i stedet.
Tidligere undersøgelser
har vist, at man kun ved en
håndfast trafiksanering af den
egentlige bykerne, middelalderbyen, kan »tvinge« trafikanterne ud på ringvejen og
dermed forbedre dennes økonomi ved en eventuel brugerbetaling.
Men trafiksaneringen er
nødvendig, hvis København
fortsat skal leve op til sit internationale ry som en bære-

U

Trafiksaneringen
er nødvendig,
hvis København
fortsat skal leve op
til sit internationale
ry som en bæredygtig, grøn storby med
gode rammer for
bylivet.

JAN KOED, arkitekt

dygtig, grøn storby med gode
rammer for bylivet.
Rettes blikket derefter mod
en af Danmarks mest trafikbelastede gader, H. C. Andersens Boulevard, som skærer
sig gennem Indre By, ind over
Rådhuspladsen, vil havnetunnelen kun medvirke til en gan-
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ske marginal dæmpning af den
forventede trafikstigning som
følge af byudviklingen og det
større bilejerskab.
Trafikken i 2025 vil være
større end i dag.
Skal dette utålelige trafikale
problem løses én gang for alle,
kommer man ikke uden om at
lægge den gennemkørende trafik ad H. C. Andersens Boulevard ned i en tunnel.
Fra dag 1 efter snoreklipningen vil boulevarden kunne forvandles til en gade med lokal
biltrafik, brede cykelstier, fortove og plads til en fremtidssikret skybrudsløsning.
De miljømæssige fordele vil
tilmed kunne indhøstes samtidig med, at bilernes fremkommelighed bliver væsentligt forbedret.
Jeg vil derfor opfordre kommissionen til at undersøge mulighederne og konsekvenserne
af at koble en citytunnel til den
planlagte havnetunnel.

