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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Københavns Kommunes 
Budget 2010

Vesterbro Lokaludvalg har den 2. september modtaget Københavns 
Kommunes forslag til budget 2010 i høring. Da sidste møde i Vesterbro 
Lokaludvalg var torsdag den 20. august, og det næste møde er torsdag den 
24. sept. har det ikke været muligt at behandle budgetforslaget på et 
lokaludvalgsmøde inden høringsfristens udløb den 18. sept.

Da Lokaludvalget var udsat for samme procedure i de foregående har vi 
valgt at diskutere Københavns Kommunes budget 2010 på et møde 
allerede i juni i år. På det møde besluttede Vesterbro Lokaludvalg en liste 
over lokale Vesterbro-prioriteringer som bør tænkes ind i Københavns 
Kommunes samlede budget. Den er tidligere blevet fremsendt til 
Københavns Kommune og til de politiske partier, og vedlagt igen her.

Københavns Kommunes forslag til budget 2010 er dog blevet behandlet på 
et møde i Lokaludvalgets forretningsudvalg den 9. september. 
Forretningsudvalget. På dette møde blev to tilføjelser til den vedlagte 
henvendelse besluttet:

Det fremgår at Reden har fået et 3-årigt tilskud der løber til og med 
udgangen af 2009. Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at Reden fortsat 
skal have det samme eller et større tilskud, idet forholdene for de 
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prostituerede på Vesterbro ikke er bedret, ligesom antallet bestemt 
heller ikke ser ud til at være faldende.
Lokale kræfter har siden byfornyelsens afslutning arbejdet for, at 
Demokratihuset på Valdemarsgade kan fungere som et lokalt 
kraftcenter på Vesterbro med stor synergi mellem blandt andet 
Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, Frivilligcenteret V/SV, Settlementets 
drenge- og pigeklub, Byhavenetværket, to lokalpartiforeninger og 
sekretariatet for Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave 
Lokaludvalg. Det virker, og huset er ved at blive kendt og brugt af 
borgerne. Men Demokratihuset er nu truet. Vi lejer huset hos 
Københavns Ejendomme som i en ny huslejekontrakt har valgt at 
sætte lejen op med over 100%. Derfor ønsker vi, at Københavns 
Kommune finder de 500.000 kr. i budgettet der kan betale 
huslejestigningen og dermed sikre Demokratihusets overlevelse. 
Det vil være 500.000 kr. som ryger tilbage i Kommunens kasse, 
men som vil betyde alverdens for lokaldemokratiet på Vesterbro.

Dette brev samt vedlaget bedes ydermere videresendt til de politiske 
partier, således at de har mulighed for at inddrage vores betragtninger i 
deres politiske forhandlinger om budgettet

Venlig hilsen Niels Vestergaard

- bilag: Vesterbro Lokaludvalgs tidligere henvendelse vedr. Vesterbro-
budgetprioriteringer i Københavns Kommune.


