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SYDHAVNEN

På vej til 1. maj-fest i dansepavillonen.
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Sidste magiske sted
På mange måder er Sydhavnen det sidste magiske sted i København.
Her er stadig fiskere i havnen, her er stadig plads til de hjemløse, og
her går du stadig til fodbold uden at komme op at slås. 2450 Sydhavnen rummer alt fra selvbyggerne i haveforeningerne og lejerne i
boligforeningerne til ejerne blandt andet på Sluseholmen. Og mangfoldigheden, alt det grønne og årtiers tradition for rummelighed gør,
at bydelen er elsket af mange af os, der bor her.
Men…
2450 Sydhavnen er også Københavns fattigste bydel og en af de
socialt dårligst stillede i Danmark. Det er her, børn ikke kommer på
ferie. Det er her, Mehmet ikke har råd til karateklubben. Og det er her,
mange familier fravælger fritidshjem og klub for at spare.
2450 Sydhavnen er stedet, hvor massiv trafik medfører støj og luftforurening for os, der bor her. Som for eksempel skole, børnehave
og fritidshjem ved Ellebjergvej, hvor 20.000 biler dagligt kører forbi.
Målinger har vist kvælstofdioxid i for høje mængder. Det er en forurening, der påvirker lungevævet og giver luftvejslidelser.
Og 2450 er bydelen, hvor næsten 50% af vælgerne for fire år siden stemte på Ritt, men i dag er skuffede over de uopfyldte gyldne
valgløfter.
Hvis du stemmer på Enhedslisten, så giver du din stemme til Sydhavnen. For i Enhedslisten holder vi med de små i samfundet. Vi gør
alt, hvad vi kan, for at sætte fokus på den uretfærdige fattigdom,
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Louise Nygaard Rasmussen
»Mangfoldighed og rummelighed har præget
Sydhavnen i årtier – og det skal fortsætte.
Vi skal skabe sammenhæng mellem de nye
byggerier i Tegl- og Sluseholmen og ’det gamle’
Sydhavnen med respekt for forskelligheder.
Vi skal sætte fokus på at opbygge Sydhavnen
som helhed, så alle ressourcerne ikke kun går
til de nye boligområder.«

Kultur og institutioner
i Sydhavnen
›› Renovering og opgradering af Sydhavnens
folkeskoler og daginstitutioner
›› Flere kultur- og idrætstilbud i Sydhavnen
›› Flere midler til Karens Minde kulturhus
›› Bevarelse af Sydhavns bibliotek
›› Grønne områder, daginstitutioner og idræts
tilbud på de endnu ikke bebyggede grunde på
Sluse – og Teglholmen

SYDHAVNEN

Mozartsvej ved Sjælør Boulevard.

Kaj Jessen
»Gør Københavns boligmarked socialt!
Kommunen skal aktivt gå ind og hjælpe
mennesker, der rammes af krisen på grund af
fyringer.
Det er grotesk, at der står mange tomme boliger overalt i byen, og der samtidig sættes folk
på gaden, fordi de ikke har råd til deres bolig.
Lad de hjemløse flytte ind – de kan såmænd
også bruge lidt havudsigt! Vi skal sørge for billige boliger til alle – ikke kun politibetjente og
sygeplejersker.«

Trafikken
›› Golfbanen ved Bella Center laves om til par
keringsplads, så bilerne fra motorvejen stopper
der.
›› Hefra går en hurtig og effektiv letbane ind til
Hovedbanegården via to linjeføringer.
›› Én ad Sydhavnsgade, Enghavevej og Inger
slevsgade og
›› ... én via Sluseholmen, Teglholmen og Vasbygade. Det vil både mindske trafikken på Sydhavnsgade og Vasbygade og give beboerne
i de nye boligområder en ordentlig kollektiv
trafikbetjening.
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der vokser i København. Vi vil ikke acceptere den voksende ulighed
mellem rig og fattig.
Hvis du stemmer på Enhedslisten, så stemmer du også for trafikbegrænsning i København. Så stemmer du på cyklerne frem for bilerne.
Vi vil opprioritere bedre og flere cykelstier og grønne ruter, hvor cyklerne har eneret. Vi vil den kollektive trafik frem for privatbilismen.
Og hvis du stemmer på Enhedslisten, stemmer du på viljen til, at Sydhavnen ikke skal glemmes, så snart valget er overstået. Lokalt er det
nemlig ofte os, der holder fokus på 2450 SV.
For eksempel:
›› Vi har viderebragt mange års ønske lokalt om ikke at bebygge
de grønne områder på Tippen. Forslaget er nu endelig vedtaget
politisk i kommunen.
›› Liste Ø var aktivt med i protesterne imod lukningen af biblioteket.
Det blev forhindret pga. massiv støtte lokalt til biblioteket.
›› Liste Ø har igen og igen fremsat forslag om genåbning af Bavnehøjbadet. Det er en skandale, at det har været lukket i snart seks år.
›› Liste Ø vil at kulturhuset Karens Minde får tilført øgede bevillinger, så det også kan holde åbent i weekenderne.
›› Liste Ø har fremsat forslag om renovering af Mozarts Plads.
På mange måder er 2450 det sidste magiske sted i København. En
by i byen. Et sted med plads til alle. Men også i høj grad med plads til
forbedringer.
Den 17. november er du med til at afgøre Københavns fremtid.
Brug din stemme. Godt valg.
Kærlig Hilsen
Enhedslisten i Sydhavnen
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Mikkel Warming
»Fattigdom betyder, at mange fravælger
tandlæge og medicin. Det giver et hårdere liv.
Ikke mindst for de børn som må vokse op uden
at komme til de samme børnefødselsdage eller
fodboldkampe som kammeraterne. Sydhavnen
er en af Københavns fattigste bydele. Enheds
listen vil afskaffe fattigdommen i København.
Det vil give mange beboere i vores bydel et
bedre liv..«

Fattigdom i København
Kom med i Enhedslisten
Meld dig ind i Enhedslisten og vær med til at skabe en rød og grøn
fremtid. Du kan benytte formularen, du finder på webadressen
nedenfor:
http://enhedslisten.dk/blivmedlem
Ikke kun til valget...
Vi tror på, at det der foregår imellem valgene er det mest interessante, og vi arbejder altid for at mennesker kan bestemme over
deres eget liv. Vi støtter et demokrati, som er tættest på folk selv.
Derfor deltager vi aktivt i Lokaludvalget her i Sydhavnen.

På initiativ fra Enhedslistens socialborgmester
Mikkel Warming har Københavns Kommune
kortlagt fattigdommen i vores by. Hver sjette
københavner lever under fattigdomsgrænsen.
Og Københavns mest udsatte bliver ramt hårdt:
›› Over en fjerdedel har ikke råd til at købe
lægeordineret medicin.
›› Mere end fire ud af ti har ikke råd til at gå til
tandlægen.
›› Næsten en tredjedel har ikke penge nok til tre
ordentlige måltider om dagen.
›› Sydhavnen er en af Københavns fattigste
bydele.
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