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Høringssvar: Ny plads og adgang til De Gamles By ved hjørnet
Møllegade og Guldbergsgade
Nørrebro lokaludvalg ser frem til at få åbnet De Gamles By på hjørnet
af Guldbergsgade og Møllegade.
Kvarteret omkring er livligt med uddannelsesinstitutioner i nærheden
og byliv om aftenen og natten. Det er derfor vigtigt for Lokaludvalget
at få pointeret, at en ny plads på dette sted ikke skal invitere til
larmende ophold, men komme de lokale beboere til gode.
Lokaludvalget er derfor kritisk overfor det fremlagte
dispositionsforslag.
Det er vigtigt, at pladsen inddeles i mindre rum, så den ikke fremstår
som én stor plads, og at træer bevares og de grønne elementer evt.
forstærkes, så den får et ’intimt’ præg.
Pladsen skal være målrettet børn, familier og ældre – et sted til leg, ro
og fordybelse – elementer der trækker ind mod ByOasen, der nu
bliver permanent bemandet legeplads (kommunal). Det kunne være
faste ”brætspil”, skak, backgammon, læsekroge med fri
internetadgang til aviser m.m. – steder, hvor man kan nyde solen,
luften, livet og roen. Miljøstation og genbrugsplads har også en
central funktion i den nye plads.
De skitserede elementer i planen, som f.eks. et medietårn skal derfor
udskiftes med elementer, som i højere grad er i tråd med ovennævnte.
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ByOasen kunne inddrages i den videre planlægning af pladsen.

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.

Endelig vil vi nævne trafiksituationen i gaderne omkring pladsen. Vi
bekymrer os for mængden af trafik på skolevejen Guldbergsgade og i
de tilstødende sidegader, Møllegade og Peter Fabers Gade.
Gaderne er ikke med i høringen, men indretning og trafikafvikling i
disse gader skal gentænkes. Nørrebro Lokaludvalg vil arbejde på
dette.

Med venlig hilsen

Kim Christensen
Formand
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