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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Områdefornyelse 
på Centrale Vesterbro 

Spørgsmålet om Områdefornyelse på Centrale Vesterbro har været 
diskuteret på møde i Vesterbro Lokaludvalg den 18. august 2010, da 
Lokaludvalget blev præsenteret for projektet af Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Vesterbro Lokaludvalg har desuden behandlet det 
konkrete høringsmateriale på møde i lokaludvalgets Teknik- og 
Miljøudvalgsmøde den 5. oktober 2010, samt igen på 
lokaludvalgsmødet den 13. oktober 2010. 
 
Grundlæggende vil Vesterbro Lokaludvalg gerne rose ansøgningen 
om områdefornyelse for ambitionen om at ville møde spirende sociale 
segregationsproblemer på indre Vesterbro. I forlængelse af de senere 
års udvikling i beboer- og brugersammensætningen leves der mange 
forskellige tilværelser i bydelen, som ikke nødvendigvis møder 
hinanden. Den sociale og kulturelle mangfoldighed er positiv og i 
overensstemmelse med Vesterbros identitet (rummelighed, med plads 
til alle), men har ikke i sig selv nødvendigvis bidraget til social 
inklusion, integration og opbygning af ny social kapital. Opbygning af 
ny social kapital gennem dialog, konkrete møder og projekter er en 
forudsætning for et i fremtiden socialt holdbart Vesterbro. 
 
Vesterbro Lokaludvalg finder det derfor positivt, at der ved siden af 
Lokaludvalgets øvrige arbejde igangsættes en områdefornyelse. 
Områdefornyelsen som beskrevet i ansøgningen kan bidrage til et i 
fremtiden socialt holdbart Vesterbro ved at møde spirende segregation 
gennem en involverende proces med demokrati, deltagelse og 
konkrete projekter som den røde tråd. Processen bygger videre på den 
historiske byfornyelsesproces med inddragelse af beboerne, samt de 
eksisterende netværk på Vesterbro. Processen kan dermed bidrage til 
at skabe nye møder, social interaktion og netværk på Vesterbro 
mellem forskellige beboer- og brugergrupper. Lokaludvalget ser 
særligt positivt på at de unge er en udvalgt målgruppe. 
 



 Side 2 af 2 

Lokaludvalget mener, at de otte valgte udviklingsområder er relevante 
og bifalder, at de i høj grad er sammenfaldende med Vesterbro 
Bydelsplans udpegning af udviklingsområder, og dermed bygger 
ovenpå den omfangsrige borgerinddragelse og Vesterbro-borgernes 
ønsker, som blev klarlagt i forbindelse med Vesterbro Lokaludvalgs 
arbejde med Bydelsplanen. 
 
Vesterbro Lokaludvalg ser frem til en videre dialog bl.a. i forbindelse 
med, at Lokaludvalget inddrages i processen og styregruppen. Vi 
finder det essentielt, at områdefornyelsen sker i en samlet indsats mod 
et styrket inklusivt Vesterbro. 
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René Rud Mikkelsen 
Fungerende formand for Vesterbro Lokaludvalg 
 


	Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Områdefornyelse på Centrale Vesterbro

