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Nyt fra Foreningen Fiskerhavnens Venner 
29. august 2019 

Kære venner 

Hermed et nyhedsbrev fra Fiskerhavnens Venner 

I denne udgave 

• Høringssvar til kommuneplanen 

• SV Folkemøde 

• Arkitektstuderende på besøg 

• Politikerbesøg 

 

Høringssvar til kommuneplanen 
Nu hvor sommeren går på hæld, intensiveres kampen for at bevare havnen og Stejlepladsen. Den 27. 

august begyndte høringsperioden om den såkaldte kommuneplan. Kommuneplanen er et dokument, som 

på overordnet vis udstikker nogle linjer for kommunens/byens udvikling de næste tolv år. Alle borgere kan 

afgive høringssvar til det udkast, som Københavns Kommune har udarbejdet. Høringsperioden slutter 22. 

oktober 2019. 

Bestyrelsen arbejder på et høringssvar, som vi vil indsende på vegne af foreningen. Vi laver også nogle 

kortere forslag til høringssvar, som I meget gerne må indsende – eventuelt kan I tilføje jeres egne 

personlige synspunkter. Vi skriver til jer, så snart dette materiale er parat. I mellemtiden kan I selv læse 

kommunens oplæg. Det findes her: https://kp19.kk.dk/artikel/om-kommuneplan-2019  

Der skal også laves lokalplan for Bådehavnsgade-området. Der vil på samme måde være en periode med en 

høring. Vi vender tilbage med nyt om lokalplanen, når tiden nærmer sig. 

SV Folkemøde 

 

https://kp19.kk.dk/artikel/om-kommuneplan-2019
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Den 14. september kl. 11-23 er der Sydhavnens Folkemøde på Stejlepladsen. Temaet er byudvikling. En 

gruppe frivillige knokler for at få arrangementet op at stå. De kan godt bruge flere hænder. 

Dette skriver arrangørgruppen selv på arrangementets facebookside: 

Heldagsarrangement med talks og paneldebatter om byudvikling generelt og Sydhavnens 

kvaliteter specifikt - da det er en bydel der på mange måder har det hele og som står 

overfor alle de klassiske udfordinger, der opstår når byer får vokseværk ♥ 

 

Lokale foreninger, erhvervsdrivende, kunstnere, politiske lokalafdelinger og andre lokale 

aktører vil være tilstede med boder/aktiviteter....og vil vise os det bedste fra alle hjørner af 

denne fantastiske bydel! 

 

Forskere, politikere, arkitekter, bygherre, kunstnere og lokale ildsjæle vil debatere 

Sydhavnens kvaliteter, og hvilke veje der er at gå i fremtidens byudvikling. 

Hen mod aftenen håber vi at kunne slutte af med langbordsmiddag, fest og musik!  

(kender du den helt rigtige kunstner til afslutningskoncerten, så skriv til 

svfolkemode@gmail.com) 

Fiskerhavnens Venner er naturligvis også med på Folkemødet. Vi deltager i debatter og taler med folk i 

vores bod. Kig forbi! 

Arkitektstuderende på besøg 
I de to midterste uger af september får havnen besøg af cirka 150 nyklækkede 

arkitektstuderende. De skal gennem tegning, fotografi og interviews dokumentere livet i 

Fiskerhavnen. Fiskerhavnens Venner har fået lov til at få de studerendes produkt og bruge det i 

arbejdet for at bevare havnen. Vi glæder os til at se, hvad der kommer ud af besøget. 

Politikerbesøg 
I løbet af sommeren har flere politikere fra Københavns Borgerrepræsentation været på besøg i 

havnen til en rundvisning og en snak om, hvorfor der ikke skal bygges på Stejlepladsen. De 

besøgende politikere er:  

• 4. juni: Nina Hedeager Olsen, borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen 

• 2. august: Niko Grünfeld, borgerrepræsentant for Alternativet 

• 7. august: Jakob Tørring, formand for Venstres Vesterbro-Sydvest-afdeling 

• 9. august: Lars Weiss, 1. næstformand for Borgerrepræsentationen, Socialdemokratiet 

Vi havde gode samtaler med alle de fire politikere og håber på at få flere til at komme forbi til en 

snak om byudvikling omkring Bådehavnsgade. 

 

Til slut en tak til alle jer, der støtter vores forening og deltager i kampen for en grøn og retfærdig 

byudvikling. 

På bestyrelsens vegne, venlig hilsen Pernille Sonne 

https://www.facebook.com/events/348120045867031/
mailto:svfolkemode@gmail.com

