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Amager Vest Lokaludvalg takker for at blive hørt i forbindelse med
offentlig høring vedr. forslag til lokalplan for ”Ny Islands Brygge Skole”.
Generelt vil Amager Vest Lokaludvalg – ligesom Islands Brygge Lokalråd
– rose især Teknik- og Miljøforvaltningen for et godt borgermøde med
en åben, lyttende forvaltning, som gik i dialog og tog notater ved
borgermødet. Ligesom forvaltningerne skal have ros for et flot byggeri
og planerne for at åbne for brugen af faciliteterne efter undervisningstid,
så der skabes mere byliv i området. Lokaludvalget har i forbindelse med
borgermødet d. 12. marts indsamlet borgernes ønsker til
ændringsforslag, og lokaludvalget har derfor følgende kommentarer:
Begrønning
Det er centralt for lokaludvalget, at der er en markant begrønning af

tagterrasserne. Desuden er lokaludvalget også optaget af, at der også på
terræn, som nævnt i det tidligere høringssvar, skal være træer i bl.a.
området med cykelparkering. Det grønne holder lokaludvalget fast ved,
jfr. vores bydelsplan så ikke hele terrænarealet på skolen belægges med
beton og asfalt.
Støj
Lokaludvalget har bemærket, at naboerne er bekymrede for støjgener til
omgivelserne. Dels vedrørende støjen fra anvendelsen af skolen i

dagtimerne, og dels fra de aktiviteter – herunder også de uorganiserede
– der måtte finde sted både indendørs og udendørs på skolen i aften og
nattetimerne. En støjafskærmning vil ikke være tilstrækkelig til at imødegå
problemerne. Der skal også være håndfaste retningslinjer for brugen af
faciliteterne uden for skoletiden.
Idrætsfaciliteter
På borgermødet d. 12. marts gav borgere udtryk for ønsker om en
springgrav. Lokaludvalget støtter ønskerne og anmoder derfor om en
springgrav blandt idrætsfaciliteterne. Springgymnastikken er i rivende
udvikling, og der er behov for forskellige faciliteter i Amager Vest, ikke
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kun til boldspil. Lokaludvalget ønsker således, at borgerne tages med på
råd ved design af idrætshal og -faciliteter, så de afspejler borgernes behov
i og uden for skolens undervisningstid.
Bil- og cykelparkering
Lokaludvalget ønsker fortsat, at der sikres de nødvendige
bilparkeringspladser, deriblandt afsætningspladser, samt cykelparkering.
Der er en bekymring for, at der ikke er parkeringspladser nok ved
naboejendommene, fordi det forekommer sandsynligt, at ansatte vil
bruge naboernes parkeringspladser i stedet for at gå 1,2 km mellem de
to skoler.
Lokaludvalget holder desuden fast ved vores oprindelige synspunkter
med mindst 650 cykelpladser samt etablering af kælder med plads til
bilparkering i et omfang, som mindst er i harmoni med skoleafdelingens
størrelse og antal ansatte. På grund af afstanden (1,2 km) mellem de to
skoleafdelinger er det helt urimeligt, at der ved beregning af antal
parkeringspladser ved den nye skoleafdeling, tages udgangspunkt i ikkeskoleanvendte parkeringspladser ved den nuværende skole. Teknik- og
Miljøforvaltningen har ikke forholdt sig til det samlede antal
cykelparkeringspladser i begge skoler, og med henvisning hertil ønsker
lokaludvalget, at der stilles krav om flere pladser ved udslusningsskolen.
Når det gælder bilparkeringen, sammentænker forvaltningen de to skoler
og konkluderer, at de manglende fire pladser skal findes ved den
eksisterende skole. Lokaludvalget mener, at samme argument må gælde i
forhold til cyklerne.
Sikker skolevej
Lokaludvalget vil opfordre til en revision af trafikafviklingen på hele
Artillerivej, fra Rundholtsvej til Njalsgade, herunder krydset ved Axel
Heides Gade. Det skal også være inklusive sikkerhed for afsætning på
østsiden af Artillerivej.

Med venlig hilsen
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