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Høringssvar Plads til Leg fra Nørrebro Lokaludvalg
Nørrebro Lokaludvalg har modtaget høringsmateriale vedrørende
foreløbig prioritering af istandsættelser af legepladser på Nørrebro.
Høringsmaterialet har været behandlet på Lokaludvalgets møde den
19. januar 2009.
Nørrebro Lokaludvalg (herefter NLU) tager positivt imod, at
Københavns kommune agter at istandsætte en række af Nørrebros
kedelige og/eller nedslidte legepladser i 2009.
Idet vi ikke kender omfanget af og ambitionsniveauet for
istandsættelserne, men formoder, at der overordnet er tale om
reparation og maling af legeredskaber og hegn m.v., vil vi meget
gerne i dialog med Center for Park og Natur og Børne- og
Ungeforvaltningen om en visionær fremadrettet gentænkning af
Nørrebrobørnenes få uderum.
Nørrebro Lokaludvalg har i 2009 ”Børn og Unge” som et af tre
hovedtemaer for vores arbejde og ”Det gode børneliv” som
resonansrum for en gentænkning af Nørrebro set i børnehøjde, hvilket
bl.a. indbefatter fokus på, at bydelens børn – som alle andre bybørn –
har stærkt behov for spændende, udfordrende og fantastiske uderum,
hvor mulighederne for fysisk og fantasifuld udfoldelse, leg og aktivitet
er gennemtænkt. Pladsen til uderum er meget sparsom i landets tættest
befolkede område, Nørrebro – og derfor er det ekstra vigtigt, at de få
udendørs kvadratmeter udnyttes optimalt og nytænkende – og at man
inddrager flere kvm til spontan leg/udfoldelse/aktivitet.
Det er især børn fra ca. 6 år og op til ca. 14 år, der p.t. ikke tilbydes
andet end asfalterede skolegårde med en enkelt snurre-stang. Stort set
alle offentlige legepladser er til småbørn (1-3 år)/anlagt til
dagplejemødre (senest er legepladsen i Guldbergsgade omlagt, så den
er helt uinteressant og kedelig for selv børnehavebørn – på Guldbergs
Plads og Lersø Park Allé ligeså).
Legepladserne i Wesselsgade, Hans Tavsens Parken og i Allersgade er
undtagelser.
En borger har optalt gyngestativer på Nørrebros offentlige legepladser
og fået antallet til 3 stk. I de mange designede lukkede gårdanlæg,
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som i det seneste ti-år er ”skudt op” i de mange andels- og
ejerforeninger, er legeplads eller -redskaber også forbeholdt de
mindste børn, og ”boldspil er forbudt”. Et ’modspil’ til det lukkede og
ordinære er f.eks. det meget spændende projekt ByOasen i De Gamles
By, som der p.t. tegnes og arbejdes på.
NLU har ambitioner om at afholde en konference eller workshop på
Nørrebro med institutioner, aktører og børn/unge under overskriften
”Gå ud og leg” med oplæg, dialog og udvikling af børnenes Metropol
– og vi går hellere end gerne i dialog med relevante parter i
forvaltningerne i Københavns Kommune.
I følgebrevet til Nørrebro Lokaludvalgs sekretariat ang. anmodning
om dette høringssvar, tilbydes repræsentanter fra NLU et møde med
kommunens legepladsansvarlige/og projekt ”plads til leg” i Center for
Park og Natur. Dette tager vi meget gerne imod med henblik på en
drøftelse af en generel gentænkning og omdannelse af Nørrebros
legepladser/børne-uderum, herunder evt. udpegning af mindre arealer
/lommeparker og faciliteter til leg og ude-ophold for børn og unge. Vi
indgår også gerne i dialog om evt. medfinansiering og ansøgninger
hos fonde.
Med venlig hilsen
Kim Christensen
Formand, Nørrebro Lokaludvalg
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