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Høringssvar fra Sundby Lokalråd vedr. Københavns erhvervs- og vækstpolitik
Københavns Kommune skal i praksis være mere erhvervsvenligt og mindre
bureaukratisk, kommunen kan se på erfaringerne fra Ikast-Brande!
Flere mindre produktions- og erhvervsvirksomheder:
Amager har tidligere været præget af mange mindre værksteder og virksomheder
spredt rundt i boligområderne. Men den ensidige fokusering på centralisering af
butikker, erhverv og værksteder i udkanten eller uden for byen, har indebåret en stor
nedgang af arbejdspladser af denne art. Det betyder at både de ansatte og borgere
som har brug for disse tilbud, påtvinges at køre lange distancer.
Problemet ved at centralisere erhverv og håndværk i særlige zoner eller isolerede
udkantsområder, hvor af flere er midlertidige, er at erhvervslivet forsvinder fra hvor
folk bor, og bilafhængigheden forøges radikalt, som vi kan se her i Sundbyerne i
forhold til vi nu alle skal til Kirstinehøj i Tårnby.
Vi mener der skal lægges mere vægt i planlægningen på mange forskellige typer
arbejdspladser i selve byen, og der skal gives økonomiske og fysiske muligheder for at
vi kan få innovative iværksættere, håndværk og små produktioner tilbage i
kvartererne hvor vi bor.
Vi mener det er oplagt, at vedtage klare servitutter i lokalplanlægningen, som binder
bygherrerne op på, at stueetager skal benyttes til butikker, mindre værksteder
foruden kontorer og serviceerhverv og andre kunde- og publikumsorienterede
funktioner, som kan bringe livet tilbage i byen.
Handelsliv
Handelslivet i København er en del af erhvervslivet, det er derfor vigtigt, at butikkerne
i byen har gode forhold.
På Amager er det for detailhandelen nord for Englandsvej/Ørensundvej en konkret
teknisk handelshindring, at der i P-zonerne ikke er 1 times gratis parkering, som i
f.eks. Amager Centret. Det er konkurrenceforvridende. Ved at indføre en timers gratis
parkering her, vil kommunen vise det første skridt til mere erhvervsvenlighed over for
detailhandelen i Sundbyerne.
Det er vigtigt at skabe gode vilkår for handelslivet på gader og stræder, for det
bidrager til et mangfoldigt og levende byliv, uden det påvirker pendlerparkering.
Med venlig hilsen
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