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Høringssvar vedr. dispositionsforslag for ’Aktivitetsplads for
voksne’ på Guldbergs Plads
Nørrebro Lokaludvalg er først og fremmest glad for, at der nu endelig
er fundet midler til at renovere og nytænke den smukt beliggende men
forsømte Guldbergs Plads. Vi finder udviklings- og workshopprocesser op til det fremlagte dispositionsforslag meget professionel
og tilfredsstillende, da man har lyttet til kvarterets lokale røster hvad
angår brug, behov, æstetik og funktioner på en fremtidig plads.
Den grønne "skov-løsning" med bakker, spændende pæle og
aktivitetslommer er nytænkende og smuk og vil samtidig åbne op for
pladsen, så flere formentlig vil tage stedet i brug som byrum - både
som et areal man "skrår igennem" og et interessant appellerende sted,
man tager ophold i og dyrker en eller anden form for bevægelse. I
forslaget respekteres det, at kvarteret har brug for en flade, en
græsplæne til årlige lokale fester, hold-idræt og familieleg som
rundbold osv.
Med hensyn til vegetation så vi gerne et større udvalg af træsorter,
altså ikke kun lærk - samt begrønning i andre niveauer, f.eks. buske og
(vilde) blomster. Det er også helt afgørende, at så mange som muligt
af de eksisterende træer i de to små 'alleer' bevares. Aktivitetspælene
så vi gerne i natur-farver frem for blå nuancer.
Det tværgående flisefelt på begge sider af boldburet i forbindelse med
åbninger mod Arresøgade i begge sider af pladsen, bør ikke appellere
til gennemkørsel på cykel, men skal rumme "forhindringer" i form af
forskudte indgange, træer el.lign.
Cykelparkering, navnlig omkring boldburet og i forbindelse med et
par af de øvrige indgange er ønskeligt. Også gøglerstik i forbindelse
med græsarealet samt åbning af vandpost er nødvendigt for at få
pladsen funktionsdygtig.
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Vi finder det helt nødvendigt, at der findes kommunale midler til en
belysningsplan for pladsen, og det er oplagt at inddrage pladsen i KK's
forestående ny Belysningsstrategi v. Henrk Lyng m.fl. i Center for
Bydesign.

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.

Etape 2 i nordlige del af pladsen - med hundegård osv. - bør der findes
midler til i kommende kommunale budgetter - ligeledes til en mere
udfordrende legeplads i sydlige del af pladsen.
Vi glæder os til at blive inddraget i de kommende processer i
projektet.

Med venlig hilsen

Formand for Lokaludvalget
Kim Christensen
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