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Indspark til budget 2022 

 
Vesterbro Lokaludvalg har forholdt sig til bud-

getforhandlingerne i efteråret, og vil gerne 

komme med følgende indspark. Forslagene er 

ikke listet i en prioriteret rækkefølge. 
 

Renovering og opgradering af badezone ved Fisketorvet 

Badezonen ved Fisketorvet trænger til at blive renoveret. Det har 
tidligere været påpeget fra forvaltningen, at badezonen må be-
tegnes som udtjent, og det er derfor på høje tid at renovere an-
lægget. Anlægget er meget brugt primært af børn og unge fra by-
delen samtidig med, at det giver plads til dem, der er mere ambi-
tiøse med deres svømning og svømmer langt. Dertil giver anlæg-
gets placering gode muligheder for at man kan opgradere facili-
teterne og f.eks. placere sauna og omklædning til den voksende 
skare af vinterbadere, idet vigen ved Fisketorvet ikke vil skæmme 
oplevelsen af havneområdet. 
 
Renovering af Basement 

Renovering af Basement til en scene for ungekultur og udvidelse 

af kapaciteten. Basement giver med sin beliggenhed og de rå 

rammer en unik og meget efterspurgt scene/venue for kultur-

skabere i vækstlaget og nye kulturelle udtryk. Men stedet er slidt 

og har basale fysiske og facilitetsmæssige mangler, som forhin-

drer stedet i at blive en virkeligt attraktiv urban kulturscene. Det 

igangværende samarbejde mellem Vesterbro Lokaludvalg og 

Kultur- og Fritidsforvaltningen er med til at styrke kredsen af kul-

turaktører, som gerne vil udnytte stedet til teater, litterære arran-

gementer, musik m.m. 
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Gratis tandpleje til udsatte borgere 

Vesterbro rummer et stort antal udsatte borgere, der enten bor i 
eller bruger bydelen. Vi ved, at der er en stadigt større gruppe af 
borgere, der ikke får ordnet tænder regelmæssigt på grund af 
deres dårlige økonomi.  Vesterbro Lokaludvalg ønsker på den 
baggrund gratis tandpleje til de medborgere, der har været 
længe på kontanthjælp, integrationsydelse m.m.  

 

Den lokalt forankrede beskæftigelsesindsats  

Den lokalt forankrede beskæftigelsesindsats bør opgraderes øko-
nomisk således, at der ikke spares på området.  De besparelser, 
som blev gennemført tidligere på året bør genbesøges, og der 
bør tilføres flere midler. 

 

Økonomisk løft af driftsbudgettet for H17  

Fixerummet H17 er underfinansieret. Mændenes Hjem har væ-
ret presset af gamle personaleomkostninger, penge til opsigelser 
(feriepenge) og derefter øgede udgifter til vikarer. 
Mændenes Hjem har prøvet at bremse udgifterne ved at lukke 
vikarkontoen, det har naturligvis lagt øget pres på personalet, der 
allerede strækker sig langt for at få enderne til at mødes. Det for-
lyder, at der mangler 4,2 millioner til driften. 

Lokaludvalget opfordrer kommende budgetpartnere til at konso-
lidere økonomien til driften af H17. 

 

Café Dugnad 
Dugnad er et tilbud til udsatte stofbrugere. Dugnad giver mad, 
kaffe, toilet, bad, pause, sårpleje osv. 
Dugnad har ikke længere økonomi til at have weekendåbent. Det 
påvirker brugerne, som aldrig holder weekend. 
Lokaludvalget opfordrer de kommende budgetpartnere til at 
genindføre weekendåbent på dette vigtige tilbud for særdeles 
udsatte stofbrugere, der ikke kan benytte de ordinære fixerum 
pga. af trusler fra stærkere stofbrugere.  
 

Grønne områder. 
Der er et stigende antal beboere på Vesterbro og Corona-krisen 
har betydet et meget stort slid på legepladser, men også de få 
grønne områder Vesterbro har. Det betyder behov for øget ren-
hold og vedligeholdelse af de grønne områder, samt bedre vedli-
geholdelse af toiletforholdene i bl.a. Enghaveparken og på Eng-
have Plads. Dette er på driften. 
Litauens Plads og Sønder Boulevard skal forbedres med en an-
lægsudgift. Sliddet under Corona har medført et så stort 
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vedligeholdelsesefterslæb, at det trænger til en ordentlig opgra-
dering. Mudderhullerne bør erstattes af græsplæner, eller en til-
svarende løsning. 
 
Geotermisk undersøgelse 
Parken ved H.C. Ørsted Værket skal snart anlægges. I den forbin-
delse kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt der kan 
laves et geotermisk anlæg til fjernvarmeopvarmningen af byen, 
som kan kobles på det eksisterende fjernvarmenet. 
 
Helhedsplan Dybbølsbro 
Vi ønsker, at der afsættes midler til en helhedsplan for Dybbøls-
bro. Der sker de kommende år en stor udvikling omkring Dyb-
bølsbro, og der trænger til at blive lavet en egentlig helhedsplan. 
Der bygges for tiden en ny skole, en Fjernbusterminal, en IKEA, 
og eventuelt en udvidelse af Fisketorvet, der skal hænges op på 
den næsten færdigbyggede Metrostation. Herudover er der et 
stadigt støt stigende antal af brugere af broen, fra alle de nye dele 
af byen. Allerede i dag halter planlægningen af denne del af byen 
efter befolkningstallet, og cykelslangens kapacitet er i nogle af 
morgentimerne enten brugt op eller tæt på.  
 
Trafiksanering Vester Fælledvej 
Trafiksanering af nordlige del af Vesterfælledvej. Vesterfælledvej 
er den eneste af Vesterbros hovedveje, der ikke er trafiksaneret i 
sin fulde længde. Der er kommet øget trafik pga. Carlsberg Byen, 
der er kommet ny buslinje, 9A, og der er kommet en stor ny bør-
neinstitution ud til vejen. 
Der er behov for, at den nordlige del af Vesterfælledvej fra Ny 
Carlsbergvej til Platanvej trafiksikres på samme måde som den 
sydlige del. Der skal anlægges cykelstier på de steder, der ikke er 
cykelstier, der skal anlægges yderligere ét bump ud over det, der 
blev bevilget på overførelsessagen. 
 
Enghave Plads 
Enghave Plads vestlige ende bør saneres. Halvdelen af pladsen er 
bygget om i forbindelse med Metro på Enghave Plads. Her fylder 
cyklerne og cykelstativerne meget; men der er også blevet plads 
til mange siddepladser, der har givet en meget livlig og meget 
brugt plads. På resten af Enghave plads trænger vi til en revide-
ring og opgradering. For eksempel mangler vi den legeplads, der 
blev pillet ned før Metrobyggeriet skulle gå i gang. På den bag-
grund har vi gennemført en større borgerinddragelse, med (ind-
til videre) input fra 1306 borgere fra blandt andet borgerpanelet. 
Vi inddrager de handlende, skolens elevråd, kirken, øldrikkere, 
den økologiske byhave, pendlerne (der skifter mellem bus og 
Metro) og mange flere. I løbet af sensommeren gør vi den første 
runde af borgerinddragelse færdig, på en måde så der kan arbej-
des videre med at udvikle pladsen. Vi ønsker, at der afsættes 
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midler til dette udviklingsarbejde ved årets overførselsforhand-
linger, så der kan ligge et budgetnotat ved næste års budgetfor-
handlinger (altså 2023 budgettet).  
 
Torontoanlæg Liva Weels Plads 
Til sikring af skolevej etableres et Toronto fodgængerfelt ved Liva 
Weels Plads. Der har været forskellige løsningsmodeller for at 
forbedre skolevejen i krydset Haderslevgade/Ny Carlsberg Vej. 
Vi ønsker at der opsættes et Torontoanlæg (fodgængeranlæg 
med oplyst overgang). 
 
Undersøgelse af muligheder for cykel- og gangbro over 
Godsbaneterrænet. 
Vi ønsker, at der afsættes midler til undersøgelse af den nødven-
dige cykel- og gangbro ind i Otto Busses Vej-området; både ift. 
Jordprøver, men også forskellige tekniske muligheder. (Hænge-
bro, Bjælkebro mm) Vesterbro Lokaludvalg ønsker en løsning, 
der tager højde for de udfordringer, som servicering af køre-
stolsbrugere har. En belysning af hvad de lange ramper vil be-
tyde for forbrug af areal i området, kontra en lang bro over hele 
området i kombination med elevatorer. Prisforskelle, fordele og 
ulemper, samt holdninger fra kørestolsbrugere. 
 
Etablering af hundelufterområde på Sønder Boulevard 
Der er lidt over 2400 hunde på Vesterbro, men på hele Vester-
bro findes der pt. kun to mindre områder på 20-25 m2, hvor 
hundene kan løbe frit. 
For at komme hundeejerne i møde og samtidig undgå de mange 
løse hunde på Litauens Plads og Otto Krabbes Plads, har Vester-
bro Lokaludvalg besluttet at arbejde for, at der etableres et frist-
løbsområde for hunde. 
Lokaludvalget har med inddragelse af hundeejere fundet, at om-
rådet ud for Sønder Boulevard 18-28 egner sig bedst til formålet. 
Området ligger på den grønne strækning af Sønder Boulevard, 
men ender blindt og lige ud til Skelbækgade. Det bliver derfor 
sjældent benyttet til rekreativt ophold. Lokaludvalget vurderer 
derfor, at dette område er det bedst egnede til formålet. 
Vi ønsker, at området indhegnes med et lavt hegn; at der opsæt-
tes en ekstra bænk, en skraldespand, at flisebelægning fjernes og 
erstattes med grus. Græs og øvrigt grønt bevares. 
 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fwww.google.com%25252Fmaps%25252Fsearch%25252FS%252525C3%252525B8nder%25252BBoulevard%25252B18-26%25253Fentry%25253Dgmail%252526source%25253Dg&data=04%25257C01%25257C%25257C8af0c479d9fd42f13df308d91c60d5fd%25257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%25257C1%25257C0%25257C637572024497544017%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000&sdata=smHZHwfk3sPP3sDFLkf3C9GqeI%25252BX5ix8uUK3RRn3BxE%25253D&reserved=0

