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Vesterbro Lokaludvalgs input til overførselssagen 

 

 

Til Borgerrepræsentationens medlemmer. 

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

handlinger vedr. Overførselssagen for Budget 23.  

 

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. 

 

De forskellige forslag til projekter er ikke i en prioriteret rækkefølge. 

 

 

Sekretariatsmidler 

Vi er i Vesterbro Lokaludvalg rigtigt glade for, at der ved de politiske for-

handlinger var opbakning til bestræbelserne på at give indbyggerne i 

København lige adgang til sekretariatsbetjening fra lokale Lokaludvalgs-

sekretariater. 

Desværre manglede der i det fremlagte budgetnotat den del af sekreta-

riaterne, der handler om miljøopgaven. Hvorfor denne del var udeladt i 

det fremlagte budgetnotat er selvfølgelig for os at se uforståeligt - men 

det medfører desværre at der fortsat mangler nogle få ansatte årsværk. 

 

Kort fortalt kommer midlerne til Lokaludvalgssekretariaternes miljødel 

fra Budget 13, hvor Agenda 21 centrene (Miljøpunkterne) blev lagt ind 

under Lokaludvalgene. Her blev midlerne ikke fordelt ligeligt i forhold til 

indbyggertal eller de 12 lokaludvalg - men derimod de 10 sekretariater. 

Det burde derfor have været åbenlyst, at der i det i september fremlagte 

budgetnotat var taget højde for dette.   

 

Det betyder også, at det vil give en del komplikationer, nu at skulle 

brede denne sum penge ud på de 12 Lokaludvalg ligeligt. Det vil med-

føre en reduktion i de øvrige bydele som en ting - men ydermere har 

flere valgt at udlicitere driften af miljøopgaven ved at videreføre de selv-

ejende fonde som Miljøpunkterne jo er og var. (En løsning vi desværre 

ikke havde råd til på Vesterbro) 
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Det vil derfor ikke være muligt at gennemføre beslutningen om at til-

dele Lokaludvalgene lige store sekretariater indenfor den afsatte 

ramme. Og der bør derfor - hvis man fortsat har dette ønske - bestilles 

et nyt budgetnotat på problemstillingen, hvor det præciseres, at der øn-

skes en reel ligestilling mellem de forskellige Lokaludvalgs muligheder 

for borgerdialog. 

 

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 engageret 

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 øldrik-

kerne i den tidligere hundegård i den anden ende af pladsen. På det 

tidspunkt var det meningen, at det vi byggede, kun var midlertidigt. 

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 hun-

delufterpark 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 arealet. 

Politi, Socialforvaltningens udgående teams og Teknik- og miljøforvalt-

ningens driftsafdeling skal høres. Vi har løbende holdt møder med alle 

tre parter, og der er velvilje til et projekt. 

3. Der skal bruges penge på projektering. Vi foreslår at man engagerer 

Kenneth Balfelt, der var med til at starte projektet med øldrikkerne mid-

lertidige opholdssted på Enghave Plads op. 

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

drager lokale ressourcer f.eks. gennem Settlementets projekter. Vi fore-

stiller os en konstruktion, som allerede fungerer andre steder i byen, 

hvor en socialfaglig indsats bruges i udførelsen af det nye byrum, til 

gavn for både dem der bygger, og dem der bygges til. 

 

 

Dugnads weekendåbning  

Dugnad i den Brune Kødby er ramt af, at der forsvandt midler ved over-

gangen fra Satspuljemidler til kommunal drift. Lige nu er der ikke søn-

dagsåbent - der mangler 800.000 kr. årligt. Vi ønsker at der sikres drifts-

midler både nu - men også permanent - til dette tilbud. 

Dugnad rummer et tilbud om mad og værested til nogle af de mest ud-

satte stofbrugere. Tilbuddet om mad er konfliktnedtrappende både for 

de borgere, der er en del af stofscenen. Men er også et gode for de 
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omkringliggende naboer og indbyggere, erhvervsdrivende og turister. 

Vi ønsker os derfor at der skrues op for denne indsats. Men også at der 

findes en permanent bevilling.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Egholm, forperson   

Vesterbro Lokaludvalg  

 


