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Indledning

2020 var et år, der stod i Covid19s tegn. men på trods af Corona, 

har lokaludvalget holdt både fagudvalgsmøder, arbejdsgrup-

pemøder, ordinære møder, dialogmøder m.v. om lokale sager og 

problemstillinger på Vesterbro. Noget har været afholdt digitalt, 

andet udendørs og det har også været muligt at holde helt al-

mindelige møder.  

Ligesom det er lykkedes at holde møder, har lokaludvalget haft 

en holdning i 19 høringssager, har bevilget puljemidler til 73 pro-

jekter til gavn for Vesterbro og Vesterbros borgere. Ikke alle pro-

jekter har kunnet gennemføres, men rigtig mange ansøgere har 

vist sig kreative og lykkedes med projekter, der måske nok ikke 

blev som først planlagt, men så fandt en ny form, et andet tid-

spunkt eller på anden vis blev gennemført til gavn for Vesterbro. 

I alt er der udbetalt 846.168 til eksterne projekter og 461.426 kr. i 

egne projekter. Der er 234.406 kr. ubrugte puljemidler i 2020. 

 Der er brugt en masse tid og ressourcer i arbejdsgrupper, 

fagudvalg, puljebehandling, høringssager, borgerhenvendelser, 

samarbejdspartnere m.v. som ikke er målbart eller kan omgøres 

til prosa, men arbejdsgrupper og fagudvalg er essentielle i for-

hold til at kvalificere og effektuere lokaludvalgets beslutninger. 

Herunder kommer en kort oversigt over de indsatser lokaludval-

get har arbejdet med og brugt midler på i 2020. Evalueringerne 

af konkrete projekter ligger på medlemmernes side.
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 Lights on Vesterbro Cafe Sonja
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Vester 
Remisepark 
Dialogmøde bevilget 35.000 kr. 
og dokumentation af dialogmøde 
bevilget 40.000 kr. regnskab: 
26.718 kr. og 40.000 Kr.  

Dialogmøde 
Jesper Halvorsen

Lokaludvalget besluttede i de-
cember 2019 at afholde et dia-
logmøde om Vester Remisepark, 
hvis formål var at i dialog med 
medlemmer af arbejdsgruppen 
Vester Remisepark, Lokale aktører 
og interessenter, Organisationer 
og personer som By & Havn, Real 
Dania, DGI, DIF, Friluftsrådet med 
relevans for området og Kommu-
nale forvaltninger og DSB Ejen-
domme + Freja at drøfte områdets 
fremtid, klarlægge behov, ønsker 
og forslag til indhold/aktiviteter/
funktioner, give et billede af både 

elementer, helhed, sammen-
hæng og perspektiver, skabe et 
solidt grundlag for Lokaludvalget 
i forhold til helhedsplan, styrke 
Vesterbros og Lokaludvalgets rolle 
i helhedsplansarbejdet, tage ans-
var for en nuanceret debat, som 
involverer ejerkreds, kommunen, 
relevante aktører og interessenter, 
skabe et produkt som kan 
inspirere og præge helhedsplan-
sarbejdet.

Mødet blev udsat af flere om-
gange, først fordi 
vedtagelsen af kommuneplan 
2019, hvor de planmæssige ram-
mer for området er defineret, blev 
udsat derefter pga. Corona-pan-
demien, men i august 2020 blev 
dialogmødet holdt, med stor 
succes, og mange der gerne ville 
være med. 

Corona satte nogle begræns-
ninger på antal og 
organisering, men der var gode 
debatter, som er dokumenteret 
ved video og rapport, som er 
spillet ind i grundejernes arbejde 
med helhedsplanen. 

https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/ar-
tikel/vester-remisepark-godsbaneter-
raenet-otto-busses-vej-jernbanebyen
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Lights on 
Vesterbro 
Bevilliget: 205.000 kr. 
Udbetalt: 187.254,79

Den første weekend i september 
arrangerede 
Vesterbro Lokaludvalg Lights on 
Vesterbro.  
Efter et forår med Corona-
nedlukning ønskede man at sætte 
fokus på det lokale erhvervsliv og 
det kulturelle liv på Vesterbro.

 

Derfor inviterede lokaludvalget 
de lokale erhvervsdrivende på 
Vesterbro til at deltage med små 
kulturelle arrangementer mod at 
Vesterbro Lokaludvalg dækkede 
deres udgifter til tariffer til 
kunstnerne. Lights on Vesterbro 
blev fire intense dage i kulturens 
tegn med arrangementer for 
både børn og voksne og på alle 
tidspunkter af dagen. De fleste 
arrangementer forløb fint med 
stor opbakning fra beboerne på 
Vesterbro.  

Lights on Vesterbro
Bang & Jensen

LIghts on Vesterbro 
Lövendal



Borgermøde og 
valgmøde 
Stofscenen indre 
Vesterbro 
Bevilget: 22000kr. udbetalt: 
13.552,17 – organisationen bag de 
sociale frijobbere har ikke frem-
sendt faktura.  

Vesterbro Lokaludvalg har til op-
gave at afholde et valgmøde, hvor 
der informerede nærområdet om 
Mændenes hjems nye samarbe-
jdsforum (ny følgegruppe), der 
skal dække den åbne stofscene 
på Indre Vesterbro. Mødet 
henvendte sig til lokale aktører 
(borgere/institutioner/skoler 
m.fl.) som har interesse i området. 

Mødet gav både mulighed for at 
få ny viden og samtidig blive valt 
til samarbejdsforummet. Der del-
tog det antal der måtte i henhold 
til Corona-restriktioner og der 
blev valgt 10 engagerede borgere 
og 2 suppleanter. Ligeledes var 
der stor fokus på at synliggøre og 
skabe debat på de sociale medier 
op til mødet med link til faglige 
rapporter og videoer om området. 

Enghave Plads 
Bevilget 10.000 kr. til afvikling af 
dialog regnskab 3.250 kr. 

Vesterbro Lokaludvalg har efter 
at Enghave Plads ikke længere er 
metrobyggeplads kigget på for-
skellige aspekter af pladsen. Helt 
centralt har været lommeparken 
mod Enghavevej, som under 
metrobyggeriet var midlertidigt 
udlånt til øldrikkere. 

Lokaludvalget har ansvaret for de 
midlertidige konstruktioner i lom-
meparken, samt har arbejdet med 
at skabe gode forbindelser og et 
sammenhængende byrum. I den 
forbindelse har der været afholdt 
interessent- og brugermøder 
med øldrikkere, politi, socialfor-
valtningen, Teknik- og Miljøfor-
valtningen, Lokale sociale aktører, 
hundeluftere, butiksejere, skole, 
kirke m.v. 

Dertil er der udarbejdet digitale 
undersøgelser i forhold til cykel-
parkering og pendling, samt til 
borgerne på Vesterbro. Pga. Co-
rona er en del af dialogen blevet 
skubbet og ændret, så de digitale 
undersøgelser er skubbet ind i 
2021. 

8 Borgermøde
fotos: Lokaludvalget
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Julepakker og 
julemad 
Afsat hhv. 75.000 til julepakke 
og 25.000 til julemad – regnsk-
ab73.7115 og 25.000 kr. 

Vesterbro Lokaludvalg har i 
mange år i samarbejde med fore-
ningen julehjælp på Vesterbro og 
de sociale organisationer i bydel-
en uddelt julekurve med julemad 
og julegaver til børn til fattige 
børnefamilier på Vesterbro. Der 
uddeles 150 julekurve. 

I år kom der ekstra stor synlighed, 
da foreningen julehjælp med stor 
succes og lokal opbakning lavede 
en lokal kalender med kulturelle 
indslag som blev forhandlet lokalt. 
Uddelingen foregik til dels ude og 
rigtig mange frivillige kræfter bi-
drog til at 150 familier fik hjælp til 
at holde jul. 

Pga. Corona kunne flere af de 
sociale tilbud på Vesterbro ikke 
holde fællesjul for gadens folk og 
socialt udsatte som de plejer. 
Derfor indgik lokaludvalget i 
samarbejde med Det runde bord 
om at producere julemåltider der 
kunne varmes og spises hjemme 
eller på de sociale tilbud. 

Projektet indgik i et projekt på 
tværs af København, hvor mere 
end 1000 måltider mad blev delt 
ud, ligesom de sociale tilbud, 
der stod for et julearrangement, 
fik råvarer. Lokaludvalget finan-
sierede, hvad der svarede til 500 
kuverter, som er blevet fordelt på 
lokale væresteder og tilbud som 
enten måltider eller råvarer. 

Den lokale 
miljøopgave 

Skovhaveworkshop 

Bevilget 22.500 - regnskab 15.997 
kr. 

Bynatur og grønne tage 

Bevilget 12.000kr.  regnskab 
10.904 kr. 

Naturformidling for børn 

Bevilget 37.200 kr. - regnskab 
35.944 kr. 

Projekterne er beskrevet i 
årsrapport for Træstubben 2020

https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/
traestubben



Computer, 
kamera, jakker 
Lokaludvalget har indkøbt com-
puter til brug af filmredigering 
for 8.26,40 kr. Jakker med logo til 
brug ved lokaludvalgets 
arrangementer for 10.240 kr. og 
filmudstyr for 5.628, 27. Filmud-
styret blev oprindeligt bevilget i 
budgetår 2019, men grundet fejl 
fra leverandør, er udstyr først lev-
eret i 2020 og en del af en del af 
regningen betalt i 2020. 

Altanhøring 
Lokaludvalget fik nyt regulativ i 
intern høring, og ønskede input 
fra borgerne via Facebook. Hertil 
blev der afsat og forbrugt 500 
kr. I 2021 er der oprettet en pulje 
for Facebook-boost til projekter 
og høringer, der ikke har anden 
økonomi. 
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Lights on Vesterbro 
Genskabt Vintage
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Vesterbro Lokaludvalg
Vesterbro Lokaludvalg er et af Københavns Kommunes 12 Lokaludvalg. 

Lokaludvalgene fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne 

og politikerne. Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet. De skal 

gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, 

Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen. Som borger 

har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, men du kan også søge nogle af 

de puljemidler, hvert lokaludvalg har fået tildelt.

Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for hele den fire årige 

valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de 

politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.


