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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. aktivitetsplads på
Guldbergs Plads
Guldbergs Plads er en forsømt plads, men den har potentiale til at
være et langt større aktiv for lokalområdet og dets institutioner og
borgere.
Nørrebro Lokaludvalg ser frem til, at kommunen vil anlægge en
aktivitetsplads i Guldbergsgade-området, som er i byrumsmæssigt
underskud på mange måder, omend vi helst havde set en samlet
’gentænkning’ af hele Guldbergs Plads, både trafikalt og park- og
byrumsmæssigt.
Lokaludvalget mener, at det er vigtigt at pladsen forbliver et grønt
åndehul i kvarteret, sådan som kvarterets borgere også har ytret ønske
om i det borgerinddragende workshoparbejde, der fandt sted i
sommeren 2012. Vi bemærker, at man i denne borgerinddragelsesproces, hverken undervejs eller i den afsluttende rapport, har brugt
betegnelsen ”aktivitetsplads for voksne”, men kun ”aktivitetsplads”.
Guldberg Skoles elever og lærere og børn fra kvarteret var således
også inddraget i processen. Vi mener at områdets mange børn og unge
bør tilgodeses i udformningen af dette projekt.
Det er vigtigt at tage hensyn til borgernes ønsker om at bevare
græsplænen på pladsen, som er den eneste plæne i miles omkreds.
Plænen bruges bl.a. af skolens elever til boldspil i idrætstimerne og
ved markedsdage og andre arrangementer i området. Disse
tilbagevendende aktiviteter bør understøttes med mulighed for
scene/niveauforskel, gøglerstik og vandpost, som også er nævnt i
idékataloget fra borgerne.
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Træerne, der står i kanten af pladsen m.v. bør bevares. Derudover bør
den grønne høj/bakke med svævebane genopføres. Denne vil også
finde megen anvendelse som motionsfremmende foranstaltning og
kan evt. suppleres med en trappe og andre redskaber op ad og på
højen. På den måde øges naturindholdet i parken, suppleret med nogle
af borgernes ideer om en ikke-friseret park med bede og lidt ’rå natur’
– kombineret med mulighed for bevægelse.
Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Cykelstien, som skal krydse pladsen, synes umotiveret og fejlplaceret
tværs indover et opholds-, lege- og boldspil-område. Nørrebro
Lokaludvalg mener at cykelstien skal flyttes ud i siderne, så den ikke
ødelægger området. En cykelsti tværs gennem området vil være til
fare for legende børn som risikerer at blive kørt ned af
uopmærksomme cyklister.
Nørrebro Lokaludvalg foreslår også at Guldberg Skoles skolegård,
efter samme princip som Stevnsgade Skoles skolegård, inddrages i
pladsen så skolegården udvides. En evt. finansiering af dette er LOA,
Kræftens bekæmpelse m.fl. som har en pengepose ude til denne type
projekter:
http://www.realdania.dk/Presse/Nyheder/2012/Ny+kampagne+skal+gi
ve+mere+leg+i+skolegarden+071112.aspx#picture0
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