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Økonomiforvaltningen  
   

 

   

      

  
Input til Budget 2023 fra Vesterbro Lokaludvalg 

 

Til Borgerrepræsentationens medlemmer.  

  

Vi har i Vesterbro Lokaludvalg forskellige ønsker til de kommende bud-

getforhandlinger. Ønskerne afspejler de forskellige initiativer vi har i 

form af debatter og samarbejder med lokale borgere og foreninger. Og 

de behov der ligger i vores del af byen. 

 

Vi har delt det ind i overordnet 2 afsnit. Det første afsnit er ønsker og be-

hov, der eventuelt kan bevilliges via “idrætsmilliarden”. Det andet afsnit 

omhandler andre ting. De forskellige forslag til projekter er ikke i en pri-

oriteret rækkefølge.   

 

Projekter, der eventuelt kan gennemføres med Idrætsmilliarden  

  

• Brobold på Enghave Plads inklusive skaterbane.  

Der blev ved budgetforhandlingerne sidste år sat midler af til et plan-

lægningsarbejde omkring et broboldprojekt på Enghave Plads, som jo 

er ekstra kapacitet. Dette projekt vil vi gerne bakke op bag.  

 

Men vi vil også gerne henlede opmærksomheden til det meget store 

borgerinddragelsesarbejde, som vi har gennemført i Vesterbro Lokal-

udvalg. Her har vi talt med handlende, skolen, daginstitutionen, kirken 

og lavet spørgeskemaundersøgelser i forhold til metroens pendlere, 

Vesterbroerne generelt og brugerne af busserne. Og skaterne.  

  

Når der nu alligevel skal kigges på boldbanen, så kan man også samti-

digt se på skaternes mulighed for at få ekstra kapacitet. I dette segment 

af borgere findes der et ønske om bedre muligheder for den type skate 

som kaldes “street” - gerne ved at erstatte gruset i gangstien rundt om 

boldbanen med en anden belægning.  

  

 

 

• Havnebad ved Fisketorvet  

Havnebadet ved Fisketorvet bør erstattes af et nyt - med bedre ad-

gangsforhold for handicappede og en vinterbadefacilitet.  
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Der foregår for øjeblikket et arbejde med at undersøge hvordan man 

kan anlægge et nyt havnebad ved Fisketorvet, til erstatning for det ud-

tjente havnebad. Det eksisterende havnebad ved Fisketorvet er Køben-

havns første - det som blev anlagt ved Islands Brygge og derefter flyttet.  

  

Der er sket en meget stor stigning af brugere af havnen og området ved 

Fisketorvet - og havnebadet ved Fisketorvet rummer nogle brugere, der 

måske er knap så meget plads til ved de øvrige steder.  

Der er dels et godt bassin til børn, og der er dels et godt bassin til de 

svømmere, der vil svømme langt. De faciliteter bør genindtænkes.  

  

Men det er også helt sikkert, at vi mærker interesse for de andre elemen-

ter, der også fremgik af det vedtagne budgetnotat, der ligger til grund 

for det arbejde, der foregår med at udvikle et nyt havnebad.  

Det er væsentligt, at der indtænkes muligheder for handicappede, som 

der jo også bliver stadigt flere af i samme takt som vi bliver flere indbyg-

gere i København.  

 

Og endelig ville et vinterbad være et rigtigt godt tilbud, på en adresse 

hvor man i nogen udstrækning ville ligge i læ fra bygningerne rundt 

omkring.  

  

• Vestias Klubhus  

BK Vestia runder i år 125 år, og er dermed blandt Danmarks ældste for-

eninger. Klubben er også blandt de allerstørste fodboldklubber her-

hjemme efter i en årrække at have oplevet en kraftig tilstrømning af 

medlemmer i takt med udvidelsen af byområderne omkring Vesterbro, 

Carlsberg Byen og Sydhavnen.  

  

Klubben har mødt væksten med en professionaliseret drift og et løft i 

kvaliteten af de sportslige aktiviteter. Samtidig er der mere end nogen-

sinde før fokus på at tage et socialt ansvar i lokalområdet. Her rækker 

klubben ud mod beboere fra udsatte områder og rummer sociale part-

nerskaber, hjemløse, udsatte og ensomme i alle aldre.  

  

BK Vestia arbejder innovativt med nye fællesskaber; klubben er spyd-

spids for miksfodbold (piger og drenge på samme hold), uddanner 

unge ledere i socialt lederskab,  

  

Det er uhørt, at en forening med mere end 1200 medlemmer samt ca. 

2000 associerede forældre ikke har en fysisk ramme for sine aktiviteter; 

fra forældremøder og trænerseminarer til fællesspisninger og faciliteter 

til klubbens administration - samt i fremtiden aktiviteter, der inviterer 

områdets beboere indenfor (ex yoga, banko, ældrebold, dans etc.).  
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Visionen for klubhuset er således tredelt:  

1. Hjertet i klublivet for BK Vestia’s 1200+ medlemmer og tilhørende fa-

milie  

1. Kraftcenter for ansatte til klubbens systematiske sociale arbejde og 

udvikling af det sportslige foreningsfællesskab  

2. Mødested for områdets beboere  

 

Vi støtter opførelsen af et klubhus til BK Vestia. Det er på høje tid.  

 

• Boldbaner på Otto Busses vej  

De nye fodboldbaner på Otto Busses vej kan finansieres nu. Kært barn 

har mange navne: Otto Busses vej, Jernbanebyen, Vester Remisepark, 

Godsbanebyen, Lille Vesterbro og Banebyen. Det er heldigvis en del af 

både Kommuneplanen og den øvrige planlægning at der her på områ-

det skal ligge to fodboldbaner (eller rettere 1 stk. 11mandsbane og 2 stk. 

8mandsbaner). Vi mener at dette helt nødvendige tiltag muligvis kan fi-

nansieres gennem Idrætsmilliarden.  

 

 

Øvrige budgetønsker:  

 

• Sekretariatsmidler  

Der bør afsættes midler til ekstra lokaludvalgssekretariater.  

I Vesterbro Lokaludvalg ønsker vi os at kunne stille den samme service 

til rådighed for byens borgere som der findes i de andre bydele. I år bli-

ver vi på Vesterbro flere indbyggere end i Brønshøj-Husum, hvor man 

altid har haft eget sekretariat. Vi har længe været flere indbyggere end i 

Vanløse. Samtidigt er Vesterbro den bydel, der står til at vokse mest de 

kommende år.  

 

Vi kan se, at der i gruppeformandskredsen findes gode debatter om 

borgerinddragelsen. Og vi ville gerne kunne være med i de drøftelser 

og initiativer. Desværre har vi oplevelsen af, at vi i forvejen halser efter 

de beslutninger der tages på Rådhuset - og at der tages debatter med 

den skævvredne forståelse, at udgangspunktet for yderligere borger-

inddragelse skulle være det samme mellem de forskellige bydele.  

Vi henviser til den enstemmige vedtagelse fra Gruppeformandskredsen 

den 26. februar 2021: at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde 

et budgetnotat til brug for budgetforhandlingerne om etablering af 

selvstændige sekretariater til betjening af Kgs. Enghave lokaludvalg og 

Christianshavn lokaludvalg.” Derfor bør det være på høje tid, at der gø-

res op med forskellen imellem de forskellige bydele.  
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• Hundelufterpark på Sønder Boulevard  

Vi ønsker os en hundelufterpark på Vesterbro. Der er lidt over 2400 

hunde på Vesterbro, men på hele Vesterbro findes der pt. kun to min-

dre 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 Vesterbro Lokalud-

valg besluttet at arbejde for, at der etableres et frit løbsområde for 

hunde.  

 

Lokaludvalget har med inddragelse af hundeejere fundet, at området 

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 rekrea-

tivt ophold. Lokaludvalget vurderer derfor, at dette område er det bedst 

egnede til formålet.  

 

Vi ønsker, at området indhegnes med et lavt hegn; at der opsættes en 

ekstra bænk, en skraldespand, at flisebelægning fjernes og erstattes 

med grus. Græs og øvrigt grønt bevares.  

 

• Opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave 

Plads.  

Øldrikkerpladsen på Enghave Plads er nedslidt og bør renoveres.  

Siden Metrobyggeriets opstart har vi i Vesterbro Lokaludvalg været en-

gageret i øldrikkernes forhold på pladsen. Da den ene del af pladsen 

blev lukket, var vi med til at finde og indrette et nyt midlertidigt område 

til øldrikkerne i den tidligere hundegård i den anden ende af pladsen. 

På det tidspunkt var det meningen, at det vi byggede, kun var midlerti-

digt.  

 

Nu hvor Metroen er åben, har vi i løbet af det sidste års tid kørt en større 

evaluering af den nye plads med inddragelse af pladsens forskellige 

brugergrupper – herunder øldrikkerne. Og der er ingen tvivl om, at der 

lokalt og blandt brugerne er et stort ønske om, at de kan få lov at blive. 

På den baggrund har vi i lokaludvalget debatteret, hvordan dette kan 

lade sig gøre, og har i den forbindelse et par konkrete forslag, som vi 

med vores brev foreslår Mia Nyegaard.  

1. Ressortområdet skal defineres. I dag er området registeret som 

hundelufterpark under Teknik- og miljøforvaltningen. Det skal 

afklares, hvorvidt der skal ske en ændring.  

2. Der skal afsættes midler til afklaring af, hvad der kan ske på area-

let. Politi, Socialforvaltningens udgående teams og Teknik- og 

miljøforvaltningens driftsafdeling skal høres. Vi har løbende 

holdt møder med alle tre parter, og der er velvilje til et projekt.  
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3. Der skal bruges penge på projektering. Vi foreslår at man enga-

gerer Kenneth Balfelt, der var med til at starte projektet med øl-

drikkerne midlertidige opholdssted på Enghave Plads op.  

4. Der skal afsættes midler til det fysiske byggeri. Vi foreslår, at 

man inddrager lokale ressourcer f.eks. gennem Settlementets 

projekter. Vi forestiller os en konstruktion, som allerede funge-

rer andre steder i byen, hvor en socialfaglig indsats bruges i ud-

førelsen af det nye byrum, til gavn for både dem der bygger, og 

dem der bygges til.  

  

• Borgerdrevne grønne bylivsgadeprojekter  

Puljen på 10 millioner til de borgerdrevne grønne bylivsgadeprojekter 

er snart brugt op, og Vesterbro Lokaludvalg ønsker derfor, at der afsæt-

tes ekstra midler til denne pulje. Der er flere steder i byen lokale projek-

ter på vej, og det ville være ærgeligt, hvis borgerne på denne måde ren-

der panden mod muren. Den administrative proces hen mod at få lov til 

på denne måde at råde over de fælles veje opleves ofte som lang og be-

sværlig. Og det bør derfor sikres, at borgerne ikke midtvejs får oplevel-

sen af, at arbejdskraften har været leveret uden udbytte.  

  

• Udbedring af brostensbelægning på Halmtorvet.  

Der bør afsættes midler til en nyanlægning af brostenene på Halmtor-

vet.  

 

Brostensbelægningen på Halmtorvet er svær at bruge som cyklist. Vi 

oplever at det store slid som følge af de mange omlægninger af trafik-

ken, har gjort det værre at være cyklist på denne del af det kommunale 

supercykelsti-net.  

 

Når Hofors skybrudstunnel er anlagt, bør der derfor findes midler til at 

renovere af hensyn til cyklisterne. Der kan for eksempel ske en nyanlæg-

ning af slebne chaussesten.  

  

• Toiletplanen  

Vi ønsker os et offentligt toilet på Litauens Plads. Der foregår på Vester-

bro et meget stort udeliv, hvor Vesterbros gader og pladser lægger 

plads til et meget stort antal besøgende - både lokale og fra andre dele 

af København, Danmark og Verden.  

 

Der findes i dag mange tusinde hotelovernatningspladser på Vesterbro. 

Eksempelvis er der på Copenhagen Island, CabInn Copenhagen ved 

Dybbølsbro og de tre hoteller ved Tivoli Congress Center cirka 3000 

værelser - det samme antal som i hele Århus kommune. Hertil kommer 

alle de gamle hoteller ved Hovedbanegården og de nye 500 hotelvæ-

relser i Villa Copenhagen, hotellet i Skelbækgade, på Fisketorvet, på 

Carlsberg og så videre.  
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Vi genkender det Wonderful Copenhagen kalder “Localhood” - altså øn-

sket om som turist at besøge og være en del af lokale miljøer.  

Men da turisterne netop er turister, har de ikke adgang til toiletter, som 

vi der bor i byen har (derhjemme).  

Dette ikke skrevet for at hænge internationale rejsende specielt ud - pro-

blemet findes også med lokale rejsende. Også en-aften-turister fra an-

dre bydele eller byer omkring København.  

  

Men der bør der findes midler til et større antal toiletter til byens mange 

brugere. Og her vil vi gerne henvise også til Litauens Plads.  

  

• Renovering af Basement  

Renovering af Basement til en scene for ungekultur og udvidelse af ka-

paciteten. 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 fa-

cilitetsmæssige mangler, som forhindrer stedet i at blive en virkeligt at-

traktiv urban kulturscene. Det igangværende samarbejde mellem Ve-

sterbro Lokaludvalg og Kultur- og Fritidsforvaltningen er med til at 

styrke kredsen af kulturaktører, som gerne vil udnytte stedet til teater, 

litterære arrangementer, musik m.m.  

  

• Gehør-projektet ved H17 B  

Vi vil gerne bakke op bag det lokale projekt omkring Gehør. Vi synes der 

er virkeligt gode takter i det projekt som Musikforeningen Vesterbro 

(Muve) og danseforeningen Stands og Dans står bag.  

GEHØR skal være et foreningernes musiske hus, hvor 

børn/unge/vækstlaget kan have deres daglige gang side om side med 

professionelle undervisere med kunstnerisk baggrund. Øvelokaler og 

træningssale kombineres med både uformelle rum og muligheder for 

at netværke og strukturerede udviklingsforløb i præsentation, projektle-

delse og fundraising for de brugere, der søger disse tilbud. Huset er 

målrettet den unge målgruppe, men huset vil være åbent for alle kø-

benhavnere og andre interesserede, der vil kigge ind, besøge cafeen, se 

en showcase og lade sig inspirere. GEHØR er ud over de to drivende 

foreninger også forankret i områdets børneskoler for musik, billedkunst 

og teater, områdets skoler og Rysensteen Gymnasium, og senest er 

spillestedet Alice, der søger ny base, gået aktivt ind i projektet. 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Egholm, 

Formand for Vesterbro Lokaludvalg 


