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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er 
oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som 
bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på 
Københavns Rådhus. 
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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. KK's budget for 
2011 

Vesterbro Lokaludvalg har fået Forslaget til budget 2011 for 
Københavns Kommune i høring. Vi fik det tilsendt den 23. august 
2010 med høringsfrist den 10. sept. 2010. Det har givet os 18 dage til 
at forholde os til budgetforslaget på over 350 sider og ca. 30 mia. kr. 
Dermed bliver høringsfristen på 6 uger på ingen måde overholdt, og 
det er selvfølgelig meget utilfredsstillende. 
 
På grund af den meget korte høringsfrist har Vesterbro Lokaludvalg 
ikke haft tid til en stor inddragende proces lokalt i bydelen. Dog har vi 
prioriteret, at budgettet har været diskuteret i alle vores tre fagudvalg, 
der er åbne, og hvor der også sidder andre borgere end 
lokaludvalgsrepræsentanterne. Det har resulteret i nogle kommentarer 
til det foreliggende budgetforslag, samt en række forslag til hvordan 
politikerne i Borgerrepræsentationen kan udmønter 
prioriteringsrummet på ca. 350 mio. kr. til drift og de mange penge 
der er til anlæg. 
 
Kommentarer til besparelsesforslag i budgetforslaget: 
Det fremgår af budgetforslaget, at der skal spares på vuggestuer, 
børnehaver, skoler, skolefritidsordninger, integrerede institutioner, 
klubber og socialpædagogiske fritidstilbud. Samt at der indføres 
takststigninger på musikskolen og billedskolen. Dette mener 
Vesterbro Lokaludvalg ikke er fornuftige prioriteringer. Tværtimod 
oplevede vi i forbindelse med den megen borgerinddragelse, og 
borgerkontakt, vi havde i forbindelse med udarbejdelsen af vores 
bydelsplan i 2009 og begyndelsen af 2010, at lige præcis børn – og 
ungeområdet er meget vigtigt for borgerne på Vesterbro. Vi har store 
kapacitetsproblemer på både skoler og daginstitutioner i bydelen, og at 
koble dette med yderligere besparelser, samt takststigninger, er ikke i 
overensstemmelse med borgerne på Vesterbros prioriteringer. 
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Forslag til udmøntning af prioriteringsrummet: 
 
Rekreative områder i bydelen 
Vesterbro er det byområde i København med færrest grønne m2 per 
indbygger. Derfor er midler til dette selvfølgelig et stort ønske: 

 Renovering af forpladsen ved Enghave Station/den vestligste 
del af Sønder Boulevard. 

 Havnebad i havneløbet/ ydersiden af Havneholmen, som vi 
tidligere er blevet stillet i udsigt.  

 Liv på Kalvebod Brygge.  
 Projekt for Haderslevgade fra Liva Weels Plads via Enghave 

Plads til Tove Ditlevsens Plads.  
 Liv i Hvide Kødby.  
 Flere midler til rekreative byrum i forbindelse med 

metrobyggeriet, herunder til lommeparker.  
 Øget vedligeholdelse og renovering af Enghaveparken  

 
Det sociale område: 

 Vesterbro Lokaludvalg arbejder for, at de øldrikkere der 
fortrænges fra Enghave Plads af Metrobyggeriet, i 
byggeperioden, får mulighed for at opholde sig i det, der pt. er 
hundelufterpark på Enghave Plads. Lokaludvalget skaffer 
midler til indretning af byrummet, men har et stort ønske om at 
Københavns Kommune kan bidrage med midler til et pissoir 
og en vandpost. 

 Midler til en udvidelse af åbningstiderne på toiletterne på 
Vesterbro Torv 

 
Vedr. bedre forhold for cyklister og andre bløde trafikanter 

 Penge til de næste etaper af de cykelforbedrende foranstaltninger 
i Istedgade.  

 Cykelstier i Skelbækgade og Gasværksvej på tværs af bydelen. 
 Cykel- og Gangforbindelse fra Den Brune Kødby/ DGI-Byen 

over baneterrænet til Rigsarkivgrunden og videre til Kalvebod 
Brygge.  

 Cykelforbindelse fra Dybbølsgade til Dybbølsbro. 
 Cykelforbindelse fra Enghave Plads til Ny Carlsberg Vej/ 

Enghavevej.  
 Trafiksanering med fokus på bløde trafikanter, luftforurening og 

tryg skolevej på Gasværksvej 
 
Fritidsområdet: 

 Skøjtebane på Vesterbro  
 De midlertidige idrætsfaciliteter på Carlsberg skal udnyttes. 
 Tilførsel af ressourcer til udvidelse af idrætsudbuddet i 

Idrætsfabrikken. 
 
Teknik- og Miljø: 



 Side 3 af 3 

Her kan der bruges anlægsmidler, hvor Københavns Kommune ikke er 
helt så pressede i forhold til udgiftsloftet. 

 Renovering af ammoniakanlæg i Hvide Kødby  
 Udgangen fra Hovedbanegården til Reventlowsgade 

 
Vesterbro Lokaludvalg håber, at Borgerrepræsentationen vil tage de 
lokale ønsker, der for en stor del er resultatet af borgerdialog med ind i 
budgetforhandlingerne, således at vi sammen kan forbedre forholdene for 
borgerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
René Rud Mikkelsen 
Fungerende formand fro Vesterbro Lokaludvalg 


