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Nyt fra Foreningen Fiskerhavnens Venner 
Oktober 2019 

Kære venner 

Hermed et nyhedsbrev fra Fiskerhavnens Venner 

I denne udgave 

• Vi har afgivet høringssvar til kommuneplanen 

• Afgiv dit eget høringssvar senest 22. oktober 

• SV Folkemøde 

• Arkitektstuderende på besøg 

 

Vi har afgivet høringssvar til kommuneplanen 
Hvad er kommuneplanen 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. 

Bestyrelsens høringssvar Bestyrelsen har udarbejdet to høringssvar til kommuneplanen. Det ene handler 

generelt om Bådehavnsgade. Det andet er en indsigelse mod den væsentlighedsvurdering, som kommunen 

har fået udarbejdet. En væsentlighedsvurdering er obligatorisk, når en myndighed vil ændre brugen af et 

areal, der grænser op til et Natura 2000-område, sådan som Stejlepladsen gør. Vi mener ikke, at 

kommunens væsentlighedsvurdering tager alle faktorer med. Særligt er der slet ikke fokus på de sky 

fuglearter stor og lille skallesluger, der især i hårde vintre bruger vandet i Fiskerhavnen og Kalvebodløbet. 

Afgiv dit eget høringssvar senest 22. oktober 
Vi opfordrer alle interesserede til selv at afgive høringssvar. For at gøre det så nemt som muligt, har vi lavet 

fire forslag, man bare kan indsende. Du kan naturligvis også skrive dit helt eget – eller tilpasse et af vores 

forslag. Find links om kommuneplan og høringsportal på foreningens hjemmeside. 

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. 

Debatindlæg i Politiken 
28. september 2019 bragte Politiken et debatindlæg om byudviklingen i Sydhavn. Der er mange, 

der er i medierne med synspunkter, men dette indlæg er noget særligt. Det var nemlig indsendt af 

ikke mindre end 50 underskrivere – og på Facebook tilføjede mange andre også deres underskrift. 

Vi har lagt en kopi af indlægget på vores hjemmeside sammen med alle underskrifterne. Og så er 

indlægget meget flot illustreret af tegneseriekunster Halfdan Piskets grafik. 

Se indlægget og kunstværket her 

http://bevarfiskerhavnen.dk/kommuneplan/
http://bevarfiskerhavnen.dk/debatindlaeg-i-politiken/
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SV Folkemøde 

 

Den 14. september kl. 11-23 var der verdenspremiere på Sydhavnens Folkemøde på Stejlepladsen med 

temaet byudvikling. En gruppe frivillige knoklede for at få arrangementet op at stå.  

Fiskerhavnens Venner deltog naturligvis også på Folkemødet. Vi var med i debatter og talte med folk i vores 

bod.  

Arkitektstuderende på besøg 
I de to midterste uger af september havde Fiskerhavnen besøg af cirka 150 nyklækkede 

arkitektstuderende. Gennem tegning, fotografi og interviews dokumenterede de livet i 

Fiskerhavnen. Det er der kommet en spændende hjemmeside ud af – brug helst en Chrome-

browser. 

Atter 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://angaaende-stejlepladsen.kadk.dk/

