Københavns Borgerrepræsentation
Budgetordførerne

3. juli 2009

Kære Budgetordfører
Københavns Kommune vedtager budgettet for 2010 til efteråret. Som i
de foregående år vil det foreløbige budget formentlig blive sendt i
høring hos Lokaludvalgene. Men de seneste år har vi end ikke nået at
indsende høringssvar, før de politiske forhandlinger på Rådhuset var
overstået og det endelige budget vedtaget.
I år har Vesterbro Lokaludvalg ønsket at være på forkant med
budgetprocessen, og vi har derfor på et lokaludvalgsmøde den 18. juni
2009 besluttet en række lokale ønsker som vi hermed ønsker at bringe
i spil til de kommende forhandlinger.



















Havnebad i havneløbet/ ydersiden af Havneholmen, som vi er
stillet i udsigt.
Miljøprioriteret gennemfart i Istedgade.
Cykelstier i Skelbækgade og Gasværksvej på tværs af bydelen
Rampe til Kalvebod Brygge
Liv på Kalvebod Brygge
Projekt for Haderslevgade fra Liva Weels Plads via Enghave
Plads til Tove Ditlevsens Plads.
Cykel- og Gangforbindelse fra Den Brune Kødby/ DGI-Byen
over baneterrænet til Rigsarkivgrunden og videre til Kalvebod
Brygge
Cykelforbindelse fra Dybbølsgade til Dybbølsbro
Cykelforbindelse fra Enghave Plads til Ny Carlsberg Vej/
Enghavevej
Der er behov for at få løst kapacitetsproblemerne på
Vesterbros skoler
Skole- fritidsordningerne skal opprioriteres
Skøjtebane på Vesterbro
Renovering af ammoniakanlæg i Hvide Kødby
Trafiksanering med fokus på bløde trafikanter, luftforurening
og trygge skolevej på Istedgade og Gasværksvej
Liv i Hvide Kødby
De midlertidige idrætsfaciliteter på Carlsberg skal udnyttes og
der skal tilføres ressourcer til udvidelse af idrætsudbuddet i
Idrætsfabrikken
Flere og bedre offentlige toiletter i bydelen
Udgangen fra Hovedbanegården til Reventlowsgade

Vesterbro Lokaludvalg
Valdemarsgade 4
1665 København V
Formand:
Niels Vestergaard
E-mail
vestergrd@gmail.dk
Telefon
40 97 73 78
Sekretariat:
Udvalgssekretær:
Lotte Thiim Bertelsen
E-mail
ltb@okf.kk.dk
Telefon
33 24 31 63
26 12 13 18
www.vesterbrolokaludvalg.kk.
dk




Flere midler til rekreative byrum i forbindelse med
metrobyggeriet, herunder til lommeparker
Øget vedligeholdelse og renovering af Enghaveparken

Og derudover har Vesterbro Lokaludvalg et stort ønske om, at
Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg får penge til
hver sit sekretariat i stedet for som nu at skulle dele
sekretariatsbistanden.

Venlig hilsen

Formand Niels Vestergaard
P.v.a. Vesterbro Lokaludvalg
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