Utterslevhøj Grundejerforening

Til Politiken og Brønshøj-Husum Avis

Storkebakken, den 6.marts 1997

400 husstande i Brønshøj tvangsflyttes.

Det lyder som en vits, men er en realitet i dagens København.
Sagen er, at vi er 1000 mennesker, som i generationer har været tilknyttet Brønshøj og brugt
Brønshøj i alle forhold.
Men Københavns kommune gennemførte en opdeling i bydele, som betød, at vi blev skilt ud fra
Brønshøj. Og tilsyneladende fordi en lige grænse ud ad Hareskovvejen og ud til kommunegrænsen,
så nem og passende ud.
Det betød, at vi med et snuptag befandt os i Bispebjergs bydel og vi mærkede først rigtig sagens
alvor, da der blev talt om nye skoler og nye sygesikringskort strømmede ind fra Ørnevej i NV.
Vi syntes det er fornuftigt, at dele kommunen op i bydele, så de kommunale decentrale
serviceområder kan udvikles i en sammenhæng. Men hvorfor så ikke gøre det, så der også bliver
sammenhæng i praksis? Hvorfor overføre folk til en bydel de ikke bruger? Hvordan kan politikker
tale om at give bydelene ansvar og medbestemmelse, når de ikke vil lytte til os i dag?
Hvorfor er vi overført til Bispebjerg - en bydel vi aldrig kommer i?
Vi har også spurgt, hvorfor grænsefejlen ikke er rette forlængst og om der er en alvorlig,
dyberliggende årsag? Vi har fået masser af svar, men det` står der ikke noget om.
Nu kan man måske mene, at kommunen ikke tænkte på, om det havde betydning for os herude, på
hvilken side af bydelsgrænsen vi kom til at ligge. Men det havde det.
Da kommunen sidste gang for 4 ar siden reviderede kommuneplanen, gjorde vi også indsigelse.
Dem vil man gerne have, for borgerne skal jo med på råd. Den holdning kunne vi ikke aflæse af
afslaget, som blev begrundet med, at grænsen ud ad Hareskovvej da var pæn, lige og bred.
Nu har vi så haft 4 år til at snakke sammen i. Både os beboere imellem, men også med rådhuset og
politikerne. Vi har i grundejerforeningen ved udsendelse af spørgeskemaer fået et naglefast bevis på
medlemmernes holdning. Vi har samlet underskrifter og vi har brugt masser af papir.
I år afsluttes så en ny revision af kommuneplanen og vi har fremsendt ikke én men over halvdelen
af det antal indsigelser, der er modtaget på Rådhuset til den store plan.
Vi er alle meget optaget af, hvad borgerrepræsentationen bestemmer sig for og har derfor sammen
med vores 2 naboforeninger ved Hareskovvejen inviteret 5 politiker fra borgerrepræsentationen til
diskussion på Efterslægtens Skole tirsdag den 18.ds.kl 19.00, for at få fuld belysning på denne
tvangsflytning.
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