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Københavns Kommune 
Økonomiforvaltningen 
Rådhuset 
1599 København V 
boc@okf.kk.dk og mos@okf.kk.dk. 
 
 
 
Høring vedrørende budget 2008. 
 
Vesterbro Lokaludvalg har modtaget henvendelsen om at 
fremkomme med forslag og bemærkninger til budgettet for 
2008. Høringsfristen er 21. september 2007 og høringsperio-
den har været meget kort – urimeligt kort. 
Vi skal derfor opfordre til at Københavns Kommune fremover 
giver lokaludvalgene bedre vilkår i forbindelse med høringer-
ne – det er kun muligt at fremkomme med kvalificerede og 
gennemarbejdede høringssvar, forslag og bemærkninger i øv-
rigt, hvis vilkårene er i orden. 
 
Som følge af den meget korte høringsfrist har vi ikke kunnet 
gå så dybt ned i sagen, som vi kunne ønske. Men vi skal her 
fremkomme med følgende kommentarer og forslag: 
 
 
Lokaludvalg – Sekretariatsmidler. 
De lokaludvalg der er kommet i gang hidtil er blevet tildelt en 
årlig bevilling til sekretariatsbetjening på 1,2 mio. kr. MEN 
Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg der beg-
ge er startet op i år har hver kun fået kr. 600.000 årligt til se-
kretariatet, idet det er besluttet at de to lokaludvalg skal have 
fælles sekretariat. Det rækker ikke. 
Lokaludvalgene er startet og kommet i gang. Men som forud-
set har det vist sig meget vanskeligt at få sekretariatsmidler-
ne til at slå til. Det fælles sekretariat blev forklaret med, at 
der ville være ”stordriftsfordele” – det er der imidlertid ikke. 
Der er derimod en række dobbeltudgifter – eksempelvis skal 
der annonceres i flere lokalaviser ligesom det er strengt nød-
vendigt at have kontor både på Vesterbro og i Kgs. Enghave, 
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for udover at bydelene er meget forskellige, så er der også fy-
sisk så lange afstande, at det ikke giver mening at tale om 
nærdemokrati, hvis der ikke er både mødelokaler og kontor 
med kontortider begge steder. 
 
Vesterbro Lokaludvalg skal derfor opfordre til at Ve-
sterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg beg-
ge tildeles samme bevilling til sekretariatsbetjening 
som alle andre lokaludvalg – alt andet vil være urime-
ligt. 
 
Grøn Vesterbro – lokalt miljøarbejde. 
Det lokale miljøarbejde er meget vigtigt og derfor er det helt 
uforståeligt for os, at Vesterbro og Kgs. Enghave skal nedprio-
riteres på dette område. På nuværende tidspunkt har Grøn 
Vesterbro og Grøn Sydhavn en årlig bevilling på knap 2 mio. 
kr. – med denne bevilling kan vi kun lige netop få tingene til 
at hænge sammen. 
Med den foreslåede bevilling på 1,35 mio. kr. årligt (nedskæ-
ring på ca. 30%) vil det være nødvendigt at skære så meget 
ned på aktivitetsniveauet på Vesterbro og i Kgs. Enghave, at 
det vil være uforsvarligt – det kan ikke hænge sammen. 
 
Vesterbro Lokaludvalg skal derfor opfordre til at Grøn 
Vesterbro og Grøn Sydhavn tildeles en årlig bevilling 
på samme niveau som i dag. Vi skal i øvrigt henvise til 
lokaludvalgets skrivelse til Borgerrepræsentationens 
medlemmer af 14. september 2007. 
 
Den Brune Kødby. 
Den Brune Kødby er for en stor dels vedkommende blevet re-
noveret i løbet af de senere år. Der mangler dog stadig noget 
og vi skal her pege på to ting. 
• For det første bør bygning 66 – en del af Kultur Vesterbro 

renoveres. Denne bygning har levet en noget omtumlet til-
værelse, og er således endnu ikke blevet istandsat, vel snart 
som den eneste bygning i Den Brune Kødby. Dette er ikke i 
orden. 

• For det andet er udearealerne i Den Brune Kødby ikke i or-
den – særligt bør der laves en samlet plan for belysning og 
skiltning i hele området. En plan som sørger for en ens 
skiltning (husnumre, vejvisning osv.) og belysning, som til-
godeser institutioner, brugere m.m. af området, samtidig 
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med at områdets kulturhistoriske miljø bevares. 
 
Vesterbro Lokaludvalg skal derfor opfordre til at der 
afsættes midler til at renovere bygning 66, samt at laves 
og gennemføres en samlet belysnings- og skiltningsplan 
for Den Brune Kødby. 
 
Vesterbros Havnebad. 
Først var Vesterbros Havnebad placeret i selve havneløbet 
med et stort strandområde på Havneholmen – det var en stor 
succes fra starten, området er blevet brugt af rigtig mange 
mennesker. Nu bliver Havneholmen bebygget og Vesterbros 
Havnebad er midlertidigt flyttet ind mellem Fisketorvet, Hav-
neholmen og Kalvebod Brygge. Dette er også fint i den midler-
tidige byggeperiode. 
Men nu er man kommet så langt med byudviklingen på Hav-
neholmen, at det er nødvendigt at starte udviklingen og opfø-
relsen af det permanente havnebad i selve havneløbet op. Det 
permanente havnebad skal naturligvis stå færdigt samtidigt 
med de nye boliger på Havneholmen. 
 
Vesterbro Lokaludvalg skal derfor opfordre til at der 
afsættes midler i budgettet for 2008 til udvikling og op-
førelse af Vesterbros permanente havnebad. Vesterbro 
mangler i den grad rekreative områder – her er en ene-
stående mulighed for at give dette område til lille løft. 
 
Bavnehøjbadet. 
Bavnehøjbadet blev til manges fortrydelse lukket for nogle år 
siden. Området var nedslidt og tilsyneladende uforsvarligt at 
anvende. 
Siden har der fra lokal side været flere tiltag til at starte pro-
cessen op med henblik på at lave en plan for området. 
Området er utrolig vigtigt for Vesterbro, idet vi mangler både 
idrætsfaciliteter og rekreative områder. Vi kan samtidigt kon-
statere at forfaldet kun bliver værre og værre måned for må-
ned. 
 
Vesterbro Lokaludvalg skal derfor opfordre til at der 
afsættes midler i budgettet for 2008 til en ny plan for 
Bavnehøjområdet med henblik på, at Bavnehøjbadet 
kan genåbnes snarest. Samtidigt bør det øvrige område 
og de tilstødende bygninger inddrages i en samlet plan 
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for området. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at 
det i forbindelse med udformning og gennemførelse af 
sådan en plan er nødvendigt at inddrage lokalområdet 
samt de lokale foreninger og organisationer – en proces 
Vesterbro Lokaludvalg meget gerne deltager i. 
 
 
Afslutningsvis skal vi gentage vores nødråb om, at fremtidige 
høringer udsendes i meget bedre tid og at beslutningerne ikke 
træffes inden høringsfristens udløb – som i dette tilfælde. 
 
Vi håber dog at vore forslag vil vinde gehør og at I vil kunne 
nå at indarbejde forslagene i det endelige budget for 2008.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Niels Vestergaard 
Formand Vesterbro Lokaludvalg 
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