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Resume 

En række lokaludvalg har fremsendt budgetønsker til overførselssagen 

2020-21. Budgetønskerne er vedlagt til Økonomiudvalgets orientering.  

  

Sagsfremstilling 

Lokaludvalgene for hhv. Christianshavn, Nørrebro, Bispebjerg, Brøns-

høj-Husum, Indre by, Amager Vest, Amager Øst samt Vanløse har hen-

vendt sig med budgetønsker til overførselssagen 2020-21.  

 

Lokaludvalgenes budgetønsker er vedlagt til Økonomiudvalgets orien-

tering.  

 

De politiske forhandlinger om overførselssagen 2020-21 indledes den 

22. marts 2021. 

 

Bilag  
1. Christianshavns Lokaludvalgs ønsker til overførselssagen 2020-

21 og budget 2022 

2. Nørrebro Lokaludvalgs input til overførselssagen 2020-21 

3. Bispebjerg Lokaludvalgs ønsker til overførselssagen 2020-21 

4. Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønske til overførselssagen 2020-

21 

5. Indre By Lokaludvalgs ønskeliste til overførselssagen 2020-21 

og Budget 2022 

6. Amager Øst Lokaludvalgs ønsker til overførselssagen 2020-21 

7. Amager Vest Lokaludvalgs indspil til overførselssagen 2020-21 

8. Vanløse Lokaludvalgs prioriteter til overførselssagen 2020-21 

 

  

Notat 

 

Til Økonomiudvalget 
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Borgerrepræsentationen 

 

 

Christianshavns Lokaludvalg har den 16. december 2020 vedtaget 
nedenstående ønskeliste til Overførselssagen og kommunens Budget 
2022: 

 

Økonomiudvalget 
 
• Forebyggelse af klimaforandringer skal fremmes mest muligt, fx el-

busser på alle linjer, landstrøm til krydstogtskibe, krav om el-drevne 
kanalrundfarter osv. 
 

• Varieret og fleksibel offentlig transport på Christianshavn fx i form af 
små busser 
 

• Kommunen skal afsætte penge til og reservere arealer på Nyholm til 
offentlige formål. 
 
 

 
Teknik- og Miljøudvalget 
 
• Fodgængerovergang i Prinsessegade ud for Christianshavns Skole  

 
• Genetablering af busslusen på Holmen samt følgende 

projekter:                
o Evaluering af forholdene på Danneskiold-Samsøes Allé og 

Prinsessegade efter at busslusen er sat ud af drift 
 

o Cykelsti i eget tracé på Danneskiold-Samsøes Allé 
 

o Hastighedsnedsættelse til 30 km/t på Danneskiold-Samsøes Allé 
og Prinsessegade 
 

o Etablering af afsætningsareal ved Christiania for gæster til 
Christiania 
 

6. januar 2021 
J.nr. 2020-0895690 
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o Årlige trafiktællinger i Danneskiold-Samsøes Allé og 
Prinsessegade og opfølgning på trafiktællingerne 
 

• Anlæg af cykelsti på Refshalevej, jf. Teknik- og Miljøforvaltningens 
igangværende analyse 
 

• Anlægsprojekt til at øge sikkerheden i krydset Torvegade/Strandgade 
samt til at forhindre, at tung trafik ledes omkring Christians Kirke via 
Strandgade eller Wildersgade 
 

• Anlægsprojekt til at øge cykelkapaciteten i Torvegade, jf. Teknik- og 
Miljøforvaltningens igangværende analyse 
 

• Anlægsprojekt til regulering af cykeltrafikken nedenfor 
Inderhavnsbroen på Grønlandske Handels Plads, jf. Teknik- og 
Miljøforvaltningens igangværende analyse 
 

• Følgearbejder ved Lille Langebro, bl.a. skiltning og lysregulering i 
Langebrogade og adskillelse af cyklister og fodgængere på 
promenaden 
 

• Penge til analyse vedr. plan for trafikøer på Christianshavn 
 

• Hastighedsbegrænsning på 30 km/t i alle sidegader til Torvegade og 
Prinsessegade 
 

• Fornyelse af Christianshavns Torv, herunder: 
 
o Yderligere cykelparkering på Christianshavns Torv og en plan 

herfor, idet cykelparkeringen på Christianshavns Torv skal ses i 
sammenhæng med projektet vedr. cykelkapacitet på Torvegade, der 
er nævnt ovenfor 
 

o Forgrønning af Christianshavns Torv 
 

o Ny og bedre belysning på Christianshavns Torv 
 

• Forgrønning af Bodenhoffs Plads 
 

  
 
Kultur- og Fritidsudvalget 
 
• Handicapadgang til 2. sal i Christianshavns Beboerhus 

 
• Flytning af Christianshavns Bibliotek til Papirøen eller Gl. Dok 



3 

 

 
 
 
 
Børne- og Ungeudvalget 
 
• Driftsmidler til ungehuset i Brobergsgade  

 
  
 
Socialudvalget 
 
• Midlertidige boliger eller bo-institution på Refshaleøen til hjemløse 

 
 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 
• Plejecenter på Grønlandske Handels Plads eller et andet sted på 

Christianshavn. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Cohrt, 
formand 
 
 
 
Kopi sendt til forvaltningerne 
 

 

 
 
 



     
Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

   

 

   

      

  
Input til Overførselssag 2020-2021 fra Nørrebro Lokal-
udvalg 

Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte input til Overfør-
selssag 2020-2021.  
 

Vores input er alle tiltag, der imødekommer længerevarende lokale øn-
sker, løser udfordringer og indfrier potentialer på Nørrebro. Vi håber, at 
I vil se velvilligt på projekterne og bruge indspillet i den fremadrettede 
planlægning. Inputtene er ikke prioriterede. 

• Midler til opgradering af areal i forlængelse af Basargrunden 
• Oprensning og genhusning af ByOasen 

• Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De 
Gamles By 

• Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset  
• Flere offentlige toiletter og skraldespande, samt mere belysning i 

Nørrebroparken 

• Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i 
Nørrebroparken 

• Midler til at videreføre ungeindsats i Murergården 

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte input:  

Midler til opgradering af areal i forlængelse af Basargrunden 
 
I forlængelse af det planlagte projekt på Basargrunden ligger et areal på 
300 m2, delvist under højbanen mellem Lygten, Lyngsies Plads og bus-
gadeprojektet på Nørrebrogade, som ikke er en del af projektet. Dette 
areal vil kunne opgraderes med samme belægninger og belysning som 
resten af Basargrunden for derved at skabe et sammenhængende om-
råde omkring Nørrebros Station. Arealet ligger nu lidt øde hen med 
grus og får Basargrunds-projektet til at fremstå ufærdigt. Vi og Bispe-
bjerg Lokaludvalg ser meget gerne, at der afsættes midler til at færdig-
gøre pladsen. 

Økonomi: 0,8 mio. kr., hvis det realiseres samtidig med det øvrige pro-
jekt 

2. februar 2021 

Sagsnummer 

2021-0031888 

 

Dokumentnummer  

2021-0031888-1 
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Oprensning og genhusning af ByOasen  
 
Undersøgelser i efteråret 2020 har vist at jorden under den bemandede 
legeplads ByOasen er forurenet og skal oprenset. ByOasen er nu af-
spærret. Løsningen er at jorden under ByOasen skal fjernes og udskiftes 
i en halv meters dybde. ByOasen udgør en meget vigtig funktion på 
Nørrebro. Det er én af de mest besøgte legepladser og grønne oaser, vi 
har i bydelen, og den eneste legeplads med dyrehold til glæde for 
mange. Både familier, skoler og institutioner gør flittig brug af ByOasen. 
Derfor er det os meget magtpålæggende, at vi får genåbnet ByOasen så 
hurtigt som muligt. Vi har peget på, at dyrehold og aktiviteter bør flyttes 
midlertidigt til ”Fårefolden”, så byens børn, ældre og familier m.fl. hur-
tigst muligt igen kan besøge ByOasen. 

Økonomi:  ca. 12 mio. kr., da prisen for oprensning er estimeret til 3,4 
mio. kr. og reetablering af legepladsen 7,8 mio. kr. Dermed er der afsat 
0,8 mio. kr. til genhusning på Fårefolden. 

 

Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De 
Gamles By 

I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der 
skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Det drejer sig bl.a. om 
en støjmur ud mod Tagensvej, kantzone ud mod Møllegade, belysning 
og begrønning og opgradering af det grønne (ekstra beplantning og 
fortætning af beplantning) mm. Helhedsplanen er godkendt, men der 
er ikke afsat midler til at udføre tiltagene fra planen. Det er altafgørende 
for balancen i De Gamles By at de grønne tiltag fra planen følges op 
økonomisk, særlig nu i forbindelse med de to store byggerier på områ-
det. 

Økonomi: Ukendt 

 
Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset  

Ombygningen af Nørrebrogade har medført øget biltrafik i sidegaderne 
til Nørrebrogade. Lokale beboere oplever en del gennemkørende biltra-
fik og mange svingende biler, i særlig grad i krydset mellem Møllegade 
og Peter Fabers Gade. Vi har tidligere fremsendt et forslag til en trafikal 
løsning, hvor vi foreslår at ensretningerne på hhv. Mølledgade og Peter 
Fabers Gade byttes om, samt at der spærres for gennemkørsel i Guld-
bergsgade mellem Møllegade og Peter Fabers Gade. Vi håber der kan 
afsættes en bevilling til at gennemføre de ændringer, så vi kan få løst 
problemerne, der nu har varet i mange år, og få sikret en sikker skolevej i 
området. (Se forslag til den trafikale løsning i bilag). 

Økonomi: 500.000 kr. til trafikomlægning 
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Flere offentlige toiletter og skraldespande, samt mere belysning i Nør-
rebroparken 

De sidste år har vi modtaget rigtig mange henvendelser fra naboer og 
brugere af Nørrebroparken om urinering og store mængder af skrald i 
Nørrebroparken. Nørrebroparken er ét af de mest brugte grønne area-
ler på Nørrebro og de sidste somre har vist, at der er behov for flere toi-
letfaciliteter i parken. Derfor håber vi, at der kan findes midler til ekstra 
offentlige toiletter i Nørrebroparken og flere skraldespande. 
 
Derudover er der generelt behov for mere belysning på og vedligehold 
af stierne og alléen i Nørrebroparken Der er pt. ikke belysning på alléen 
på strækningen fra fodboldbanen og op til Hillerødgade, og den mod-
satrettede strækning på alléen fremstår meget slidt og hullet. 
Vi håber der kan afsættes midler til at vedligeholde alléen og opgradere 
belysningen. Især den manglende belysning medvirker til utryghed i 
parken i aften- og nattetimerne.  
 
Økonomi: ca. 1.2 mio. kr. til et offentligt toilet samt midler til drift af toi-
let, skraldeopsamling, ekstra skraldespande. Økonomi ukendt ift. opgra-
dering af belysning på stierne mm. 

 
Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i Nør-
rebroparken 

For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to ek-
sisterende 7-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken, anbefalede Tek-
nik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med Budget 2018, at belysnin-
gen på de to eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken blev op-
graderet. Det blev der ikke afsat midler til. Det er forsat et problem med 
lysgenerne for naboerne til kunstgræsbanerne. Derfor foreslår vi at der 
afsættes midler til at opgradere belysningen til ny teknologi, der giver 
væsentlig mindre lysforurening og et nyt styresystem, som kan tidsstyre 
lyset hvormed lydgenerne begrænses. Styringen af belysningen er en 
del af forvaltningens drift. 

Økonomi: 1 mio. kr. til opgradering af belysningen på de eksisterende 
kunstgræsbaner. Dertil kommer en afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt. 
 

Midler til at videreføre ungeindsats i Murergården 

Siden sommeren 2020 har den boligsociale helhedsplan Det Gode 
Naboskab og institutionen Murergården samarbejdet om et 
ungdomsklubtilbud til ca. 40 unge fra Indre Nørrebro to dage om ugen. 
Her er der almindelig hygge, besøg fra samarbejdspartnere og dialog 
om forskellige emner, der er relevante for de unge. Fra januar 2021, er 
projektet udvidet med et ungdomsskolehold om onsdagen for de unge. 
Ligeledes er samarbejdet også en base for at øvrige ungeaktiviteter kan 
skyde knop. Når helhedsplanen Det Gode Naboskab udløber den 31. 
marts 2021, vil der opstå et tomrum for de ca. 40 unge, fordi der 
mangler midler til at fortsætte aktiviteterne. På trods af et stort 
ressourceforbrug er det ikke lykkedes at fremme de unges brug af 
eksisterende klubtilbud for 13-17-årige. Derfor håber vi, at der kan findes 



 

Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg  4/4 

 

 
midler til Overførselssagen til at forsætte indsatsen med 
ungdomsklubpladserne henover forår og sommer 2021, indtil en mere 
permanent forankring kan komme op at stå i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen.  

Økonomi: 300.000 kr. til at dække udgifter ifm. at fastholde ungegruppe 
i Murergården 

 

Venlig hilsen 

 
Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 

 

 



Bilag: uddybning af forslag til trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset 

Guldbergsgade lukkes for biler, lastbiler mm. mellem Møllegade og Peter Fabers Gade. 

Ensretningen af de to gader vendes (fra Guldbergsgade til Nørrebrogade ad Møllegade/fra 

Nørrebrogade til Guldbergsgade ad Peter Fabers Gade). Endvidere lukkes Møllegade mellem 

Guldbergsgade og Poppelgade. Parkeringsforholdene i de berørte gader skal som konsekvens 

heraf ændres, så der ikkekommer færre pladser. 

 

 

 



  
Bispebjerg Lokaludvalg 

Til:  

Økonomiudvalget og 

Gruppeformændene 

  
Bispebjerg Lokaludvalgs ønsker til Overførelsessagen  
Vedrørende overførelsessagen for 2021 vil vi gerne anbefale gen-

nemførelsen af følgende gode initiativer: 

 
Toilet til Lundehustorvet: 

Der ønskes midler til etablering af et offentligt toilet på Lunde-

hustorvet i Bispebjerg. Der er allerede i Budget 2020 afsat midler til 

etablering af selve Lundehustorvet, heri indgår ikke midler til toilet. 

Der er stort lokalt ønske om at tilføre det kommende torv et offent-

ligt toilet, som vil sikre, at det samlet set bliver et succesfuldt projekt. 

Afsættes der midler i overførelsessagen til et toilet, vil det kunne 

projekteres og anlægges samtidigt med anlæg af torvet, hvorved 

udgifter formindskes væsentligt. Anlægsøkonomi: 1.550.000. Drift: 

250.000 

 

Skolehavehuset 

De sidste 7 år har lokaludvalget arbejdet på, at der blev bygget et 

hus/undervisningslokale i skolehaverne. Over 25.000 – børn, unge, 

forældre som gamle, besøger og bruger hvert år de unikke skoleha-

ver på Bispebjerg Bakke. Ca. 4000 børn er hver år igennem et un-

dervisningsforløb i skolehaverne – og de mangler fortsat et sted 

hvor man kan undervise og være indendørs når vejret ikke tillader, at 

det foregår udendørs. Lige nu er man henvist til at bruge den gamle 

villa i nummer 8, hvor der er et rum på 20 kvadratmeter. Et hus man 

også deler med andre foreninger. Forholdene er trange, og det ha-

ster med et ”skolehavehus” til undervisning med mere. Samlet pris 

for skolehavehus og erstatning af nedbrændt udhus ca. 6,5 millio-

ner.  Lokaludvalget vil også gerne opfordre til at det overvejes at 

søge samarbejde med en fond med henblik på en medfinansiering. 

Der er netop udarbejdet en opdateret projektbeskrivelse – en PIXI 

udgave er vedhæftet her. 

 

Tryghedspartnerskab:  

Forankring af tryghedspartnerskabet 

Hver 5. indbygger i Bispebjerg bydel oplever utryghed, og selvom flere 

tiltag med at forny byrum i området har skabt forbedringer, så er utryg-

hed fortsat en markant problemstilling, som kræver et systematisk og 
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forebyggende arbejde. De sidste 4 år har Områdefornyelsen Nordvest 

haft en opgave med at facilitere et lokalt ”Tryghedspartnerskab”. Områ-
defornyelsen Nordvest lukker i indeværende år, desuden har denne ind-

sats reelt kun omfattet en lille del af Bispebjerg Bydel. Der bør således 

etableres et lokalt forankret tryghedspartnerskab, der kan stå for lokal vi-

densdeling om. akutte tryghedsproblemstillinger og arbejde systema-

tisk med forebyggende arbejde. 

Bispebjerg Lokaludvalg foreslår, at der afsættes budgetmidler til en halv 

eller hel medarbejder, som kan understøtte den tætte dialog med bor-

gerne Selvfølgelig i tæt samarbejde med politi, sikker by, det boligsoci-

ale m.fl. Desuden finder lokaludvalget det afgørende, at der er tale om 

en lokalt forankret medarbejder, som kan opbygge det helt nødvendige 

kendskab til hele bydelen, de lokal nøglepersoner og dagligt kan have 

fingeren på pulsen. Denne opgave kan ikke løses ved at en medarbejder 

fra Rådhuset lejlighedsvis cykler på besøg og til møder i bydelen. 
 

Genskabelse af Lersøkilden: 

Lersøparken har oprindeligt haft en kilde, som sprang i parken. 

Siden er kilden rørlagt og det rene vand føres til kloak. Ønsket er, 

at få brugt det rene vand på fornuftig vis, og ikke benytte den klo-

akkapacitet som i forvejen er under hårdt pres under skybrudssi-

tuationer. Grundvandet/kildevandet i Lersøparken er af god kvali-

tet og i rigelige mængder, og vil derfor både kunne forsyne de In-

dre Søer med rent vand i tørkeperioder, kunne fungere som van-

dingsmagasin, samt indgå i den kommende Lersø og en gen-

etablering af å-systemet fra parken til de Indre Søer. Arbejdet 

med skybrudsprojektet foregår allerede, og det er derfor praktisk 

at igangsætte arbejdet med kildevandet nu. Der ønskes derfor af-

sat midler til projektering samt yderligere undersøgelser af kvali-

tet og mængder af kildevandet, samt undersøgelse af pris for 

etablering af projektet. I sidste ende vil dette projekt være bespa-

rende i drift på både kloaknettet, udgifter til vanding, udgifter til 

grødeskæring i de Indre Søer. Projektering og undersøgelser: 1,2 

million kroner,  

 

Udvidelse af P-Zone.  

Efter indførelse af P-Zone syd for Tomsgårdsvej er parkeringen i 

stort omfang flyttet til nord for Tomsgårdsvej. Lokaludvalget har lø-

bende modtaget henvendelser fra flere lokale beboerforeninger om 

problemstillingen. En udvidelse af den nuværende tidsbegrænsede 

zone NV til også at omfatte fx Genforeningspladsen, Hvidkildevej 

mv samt området Borups Alle, Sokkelundsvej, Skoleholdervej ville 

kunne løse dette problem. Herudover er der et ønske om at med-

tage Bispebjerg Bakke, hvor hospitalsparkeringen også er stigende 

problematisk. Teknik- og Miljøforvaltningen har anslået at det vil ko-

ste omkring 0,4 mio. kr. i anlægsomkostninger til projektledelse og 
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etablering af skiltning, samt en årlig driftsomkostning på cirka 2,7 

mio. kr. til administration af parkeringsordningen og parkeringskon-

trol. 

 

 

 

 

Venlig hilsen  

 
Alex Heick 

Formand pva. Bispebjerg Lokaludvalg 



PROJEKTMATERIALE/ ‘PIXI’

Bispebjerg Skolehave - de nye træhuse i det grønne 

Februar 2021

-  de nye træhuse i det grønne

BISPEBJERG SKOLEHAVE



Nærværende materiale er udarbejdet for: 

Københavns Skolehaver

Nærværende materiale er udarbejdet med støtte fra: 

Bispebjerg Lokaludvalg

 

Nærværende materiale er udarbejdet af:

Arkitekt/ 

Svendborg Architects Aps 

Kontaktperson: Johnny Svendborg Andersen 

Tranevej 16, 3.sal 

2400 København NV

T: + 45 21 29 58 29 

M: johnny@svendborgarchitects.dk

www.svendborgarchitects.dk
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s. 2  Visualisering - Væggene i haven

s. 5  Beskrivelse - En fortsat, stærk fortælling om Bispebjerg Skolehave

s. 6  Helhedsplan, 1:1000

s. 7  Estimeret budgetoverslag

s. 8  Eksisterende forhold
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N Æ S T E  K A P I T E L  I  H A V E N S  U D V I K L I N G

V i s u a l i s e r i n g  |  V æ g g e n e  i  h a v e n
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Fremtidens Bispebjerg Skolehave - de nye træhuse i det grønne. Læring om naturen i naturen af naturen.



”Vi vil så gerne kunne tilbyde 

endnu flere en skolehave-
oplevelse, hvilket de nye 

huse vil gøre muligt. Det er 

vigtigt for børns trivsel og rent 

læringsmæssigt. Børn bliver 

gladere og klogere af at være i 

skolehaven.”

Camilla Friedrichsen, formand 

for Københavns Skolehaver.

Baggrund/

Bispebjerg Skolehave har i højsæsonen 35 skoleklasser og 25 grupper fra 

daginstitutioner i haven ugentligt, hvilket svarer til en 3-sporet folkeskole 

og en stor, integreret institution, alt i alt 1000 børn om ugen.

Haven har et årligt besøgstal på 25.000 og har mange studiebesøg 

fra ind- og udland. Medarbejdere og frivillige modtager alle disse børn, 

brugere og gæster med den største glæde og engagement, men ønsker 

sig ordentlige og tidssvarende rammer at gøre det i. Funktions- og 

pladsbehovet forstærkes af, at nogle af de eksisterende faciliteter i haven 

brændte ned til grunden i 2017. 

Bispebjerg Skolehave har de sidste 7 år haft dobbelt så mange 

ansøgende klasser til undervisningsforløbene, som der er kapacitet til. 

Covid-19 har forstærket den tendens, fordi flere lærere og pædagoger har 
oplevet ude-undervisningens kvaliteter og haft behov for den kvalificerede 
sparring og erfaring, som Københavns Skolehaver kan tilbyde.  

Udeskolehus – ønsket ny facilitet/

De sidste 7 år har Københavns Skolehaver med støtte fra Bispebjerg 

Lokaludvalg arbejdet på, at der bliver bygget et Udeskolehus i Bispebjerg 

Skolehave til de mange besøgende børn. Et udeskolehus med bl.a. 

et undervisningslokale, værksted og depotrum og med et åbent og 

udadvendt perspektiv, som også kan bruges til gavn for lokalområdet.

Samtidig ønskes den eksisterende nedslidte klynge af fugtige og utætte 

skure, samt en gammel nedslidt campingvogn nedrevet og fjernet.

Kernehus – ønsket ny facilitet/ 

I 2017 brændte dette hus med tilhørende opbevaringsskur og halvtag 

ned til grunden. Huset blev benyttet af de mange børn og forældre, 

som bruger havens eftermiddagstilbud og var samlingspunkt for havens 

frivillige og alle deres materialer til brug for havens drift. Det har ikke 

været muligt at genopføre huset, da dækningsgraden efter de daværende 

regler i Københavns Kommunes Selvforsikringsordning er 50 %. 

Karenshus – eksisterende faciliteter/

Det 140 m2 store Karenshus benyttes af Københavns Skolehaver og 

tre øvrige foreninger. I spidsbelastede perioder rækker aktiviteten og 

brugen af huset langt udover dets fysiske kapacitet. Den hårde og 

multifunktionelle brug har desuden medført at Karenshus fremstår slidt 

og enkelte steder decideret nedslidt. Huset rummer bl.a. en ”skolestue” 

på 22 m2 uden dagslys, som om vinteren bliver brugt til den indendørs 

undervisning. Bispebjerg Skolehave er for længst vokset fra de stærkt 

begrænsede kvadratmetre i Karenshus.

Løftet ankomstzone til Bispebjerg Skolehave/

Med Udeskolehusets og Kernehusets placering ved den nordlige 

hovedankomst ved Karenshus markeres en moderne og tidssvarende 

”gate” ind til havens mange små som store oplevelser. De to træhuse 

læner sig op ad de høje træer med ensidige taghældninger og skaber 

fleksible rum til aktive børn og voksne, brugere og medarbejdere. 

”Vi beder ikke om at få forgyldte 

vandhaner, men tidssvarende 

rammer at undervise i. Vi 

har ganske enkelt brug for 

bedre forhold for børn og 

voksne. Lige nu står vi med 

et undervisningslokale uden 

dagslys.”

Camilla Friedrichsen, formand 

for Københavns Skolehaver.

Opsummering/

Bispebjerg Skolehave er med sin størrelse, sine besøgstal og sin helt 

specielle havekarakter i en liga for sig, men de nødvendige og manglende 

faciliteter for at kunne drifte og udvikle havens store læringspotentialer er 

enten i så dårlig stand eller ikke-eksisterende, at det påvirker og hæmmer 

muligheden for at kunne imødekomme den store efterspørgsel.

Bispebjerg Skolehave bør også fremadrettet være flagskibet i arbejdet 
med den vigtige formidling og læring om naturen i naturen af naturen. 

Med byggeriet af de to mindre træhuse adresseres det nuværende akutte 

plads- og funktionsbehov og der skabes mulighed for at endnu flere børn 
og voksne kan opleve og lære i Københavns smukkeste have. De to 

træhuse bygges i bæredygtige materialer, indpasses nænsomt i havens 

omgivelser og med en bæredygtig drift i form af jordvarmeanlæg og 

solceller.

Det er tid til næste kapitel i Bispebjerg Skolehaves udvikling – for 

børnenes skyld og også for skolehavernes skyld. 
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ESTIMERET	ANLÆGSBUDGET/	
Udeskolehuset/	
Entrepriseudgifter	i	alt	
(148	m2	a´	20.000	DKK)	=		 	 	 	 2.960.000	DKK	
Uforudsete	udgifter	10%	=		 	 	 	 296.000	DKK	
Rådgiverhonorar	(arkitekt,	ingeniør	mv.)	15%		=		 	 444.000	DKK	
Byggeplads	5%		=		 	 	 	 	 148.000	DKK	
	
Delsum	=			 	 	 	 	 3.848.000	DKK	
	
Kernehuset/	
Entrepriseudgifter	i	alt	
(144	m2	a´	20.000	DKK)	=		 	 	 	 2.880.000	DKK	
Uforudsete	udgifter	10%	=		 	 	 	 288.000	DKK	
Rådgiverhonorar	(arkitekt,	ingeniør	mv.)	15%		=		 	 432.000	DKK	
Byggeplads	5%		=		 	 	 	 	 144.000	DKK	
	
Egenbetaling	(forsikringssag)	 	 	 -	 1.019.730	DKK		
	
Delsum	=			 	 	 	 	 2.724.270	DKK		
	
I	ALT,	Udeskolehuset	&	Kernehuset		=		 	 	 6.572.270	DKK	
	
	
Øvrige/	
Skur		 	 	 	 	 	 300.000	DKK	
Aptering	(løst	inventar	mv.)	(KS)	 	 	 300.000	DKK		
Etablering	og	tilplantning	omkring	huse		 (KS)	 83.000	DKK		
Konsulentydelser	i	planlægnings-	og	anlægsfasen	(KS)	 250.000	DKK		
	
I	ALT,	Øvrige		=	 	 	 	 	 933.000	DKK		
	
	
I	ALT,	anlægsbudget	=	 	 	 	 7.505.270	DKK		
	
	
ESTIMERET	DRIFTUDGIFTER	pr.	år/	
Forbrug	(lys,	vand,	varme	og	vedligeholdelse)*	 	 50.000	DKK	
Udvidelse	af	medarbejderkapacitet**		 	 	 500.000	DKK	
	
I	ALT,	driftudgifter	=	 	 	 	 550.000	DKK	
	
	
*	Beløbet	er	behæftet	med	en	vis	usikkerhed,	afhængig	af	hvilke	forsyningkilder	der	vælges,	fx	jordvarme	frem	for	
fjernvarme.	
**	Svarende	til	to	medarbejdere	mere	i	vinterhalvåret,	som	vil	medføre	en	fordobling	af	den	nuværende	kapacitet.		
	
OBS!	Alle	priser	er	ex.	moms.	
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Nedslidt udeareal De fugtige ‘Klondike’-skure’ Faldefærdigt & farligt Nedslidte facader

Pladsbehov

Udfordringer/

Potentialer/

Tilstand

Manglende udedepot/lager

Værkstedscharme Mødesteder inde og ude Det hjemmebyggede De grønne filtre





 
      
 

   

 

Til Borgerrepræsentationen: 

 

Brønshøj-Husum lokaludvalgs ønske til Overførselssagen 20/21 

 

      

  
Et nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole 

  

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 19. januar 2021  

godkendt, at en anlægsbevilling til etablering af kulturhus i Brønshøj 

Gamle Skole henvises til forhandlingerne om Overførselssagen 

2020/2021 i overensstemmelse med den til mødet udarbejdede 

indstilling vedlagt bilag fra Brønshøj-Husum lokaludvalg. Det beskri-

ver b.la. den forudgående borgerinddragelssproces, borgernes øn-

sker til et nyt kulturhus og anvendelsen af de omgivende rum og 

bygninger på Brønshøj Torv. 

 

Brønshøj Husum Lokaludvalg havde foretræde for Kultur- og Fritids-

udvalget på mødet den 19. januar og gav her udtryk for den overor-

dentlige store betydning en anlægsbevilling til etablering af kultur-

hus i Brønshøj Gamle Skole vil have for udviklingen af det sociale og 

kulturelle liv i Brønshøj-Husum. 

  

Brønshøj-Husum lokaludvalg har igennem de sidste 10 år arbejdet 

med ideen om at skabe et kulturelt centrum – en kulturakse - omkring 

Brønshøj Torv for bydeles borgere og for alle københavnere og byens 

turister. Det er der nu endelig opstået en mulighed for, da skolen med 

pavillon nu står tom, og idet der er positive politiske og administrative 

holdninger til, at et arealbytte kan finde sted mellem Brønshøj Gamle 

Skole, BUF, og Kulturhuset Pilegården, KFF.   

 

Brønshøj Gamle Skole er bygget i 1901 med nyere pavillon og tilhø-

rende gammel indhegnet skolegård. Det er en karakterfuld bygning 
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med store omkringliggende udearealer – midt i et meget blandet 

boligområde, tæt på skole, bibliotek - og kollektive transportmidler. 

Bygningen rummer med sine store, højloftede rum et stort potenti-

ale som moderne kulturhus. Det vil rykke kulturlivet frem på Brøns-

høj Torv, skabe mere liv og aktivitet i de fleste af dagens timer på og 

omkring torvet - både inde og ude - og sikre bedre sammenhæng 

og arealanvendelse mellem udearealerne og de kommunale byg-

ninger omkring torvet.  

 

Med en anlægsbevilling svarende til både basisbevillingen på 30 – 

32 mio. kr. og de beskrevne tilvalg på 2–3 mio.kr. til produktionskøk-

ken og udearealer og meget gerne med terrasse, vil København få et 

helt nyt og attraktivt kulturelt center, ikke placeret i Københavns 

midte som så meget andet eller på broerne, men i et udkantsom-

råde, som i den grad trænger til et levende samlingssted. 

 

 

På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

Hans S. Christensen, Formand 

 

Kirsten Vibeke Møller, Formand for lokaludvalgets kulturudvalg 



 

Indre By Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. 

Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns 

Rådhus. 

 
 
 
 
Borgerrepræsentationen 
 
 
 
 
 
Indre By Lokaludvalg har vedtaget nedenstående ønskeliste til 
Overførselssagen og kommunens Budget 2022: 
 
 
Teknik- og Miljøudvalget 

 
• Køb af parkeringspladser i parkeringsanlæg til beboere i Indre By, 

så gadeparkering i Indre By kan nedlægges til fordel for rekreative 
og/eller miljørigtige formål, fx til affaldssortering 
 

• Penge til håndhævelse af regler og vilkår vedr. udeservering, drift 
af restaurationer, udendørs musikarrangementer og events 
 

• Adfærdsregulerende afgift på udeserveringer og markering af 
udeserveringer i Indre By i gadearealet 
 

• Penge til udbygning af støjvagt-ordningen 
 

• Flere offentlige toiletter i Indre By 
 
Flere affaldskurve i Indre By 
 

• Flere cykelparkeringspladser i Indre By 
 

• Penge til oprydning af herreløse cykler. 
 

• Ny indretning af Sankt Pauls Plads 
Bemærkning:  
Lokaludvalget har i flere år været i kontakt med lokale borgere om, 
hvordan en forskønnelse af Sankt Pauls Plads kan gribes an og har 
sammen med borgerne fået udarbejdet en skitse for en 
nyindretning af pladsen. En borgergruppe ønsker nu at søge 
fondsstøtte til forskønnelsen, men de mener, at kommunens 
opbakning til projektet er forudsætning for, at de kan komme 
videre.   
 

• Opdatering af hundeområdet på Eidsvoll Plads 

16. februar 2021 
J.nr. 2020-0852121 
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Bemærkning: 
Hundeområdet er forholdsvis nyt, men lokaludvalget hører, at det 
med mindre forbedringer kan blive mere attraktivt for hundeejere 
at anvende. 
 

• Penge til borgerdialogprocesser, der kvalificerer arkitekturen i nyt 
byggeri 
 

•  Penge til udarbejdelse af bevarende lokalplaner i Middelalderbyen 
 

• Penge til trafiksikkerhed generelt og især til forebyggelse af 
højresvingsulykker 
 

• Trafiksikkerhed i Kronprinsessegade mellem Sølvgade og Øster 
Voldgade 
Bemærkning: 
Lokaludvalget har tidligere gjort forvaltningen opmærksom på de 
tvivlsomme trafiksikkerhedsforhold, hvor sidegader munder ud i 
Kronprinsessegade 

 
• Pullerter i Middelalderbyen til regulering af trafikken 

 
• Permanent lukning af Vester Voldgade mellem Vestergade og 

Lavendelstræde 
 

• Permanent lukning af Østbanegade ved Østerport for motoriseret 
trafik 
Bemærkning: 
Lokaludvalget er opmærksom på, 
- at Teknik- og Miljøudvalget for nylig nedstemte et lignende 

forslag 
- at Movia har ønske om at benytte Østbanegade-Bergensgade-

Kristianiagade som venderute for buslinje 27 
- at der blandt beboerne i kvarteret er delte meninger om 

forslaget, afhængig af hvor man bor. 
Lokaludvalgets ønske er derfor at fordele og ulemper ved 
forslaget bliver undersøgt, fordi det umiddelbart kan give 
mening at etablere et grønt byrum ved Østerport st. og at indrette 
den sydligste del af Østbanegade med skråparkering til elbil-
pladser. 
 
 

• Plan for, hvordan man vil tage højde for WHOs nye støjgrænser 
for trafik 
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• Plan for et sammenhængende forløb for fodgængere 
på Fæstningsringen 
 

• Plan for træplantning i Nyboderkvarteret og gennemførelse af 
planen 
 

• Plantning af allé af træer i Kronprinsessegade mellem Sølvgade og 
Øster Voldgade 
 

• Understøttelse af frivillighedsprojekter. 
 

 
 
 
  
Kultur- og Fritidsudvalget: 
 
• Flere penge til håndhævelse af vilkår i alkoholbevillinger 

 
• Kommunens støtte til kultur- og spillesteder skal gives på vilkår, 

der sikrer, at kultur- og spillesteder med kommunal støtte lever op 
til kommunens politikker, strategier, regler mm. på fx 
miljøområdet og sundhedsområdet. 
Bemærkning:  
Lokaludvalget hører, at et spillested, som får kommunal støtte, 
tilsyneladende ser gennem fingre med, at deres gæster handler og 
indtager stoffer enten i eller ved spillestedet. 
 

• Havnebad ved Havnegade 
 

• Fitnessområde ved Havnegade på "Bornholmerknasten" 
 

• Penge til en badezone ved Kyssetrappen ved Ofelia Plads. 
Bemærkning:  
Lokaludvalget er i dialog med By & Havn og Kultur- og 
Fritidsforvaltningen om et badezoneprojekt ved Ofelia Plads, og 
har netop gennemført en borgerpanelundersøgelse i området om 
forslaget. 
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Socialudvalget 
 
• Penge til en social indsats, fx maduddeling til hjemløse i Indre 

By. 
Bemærkning:  
Lokaludvalget har ikke indsigt i, hvor stort behovet er lige nu for 
en indsats i Indre By overfor hjemløse. For år tilbage var 
bybilledet visse steder præget af hjemløse fra Sydøsteuropa, og 
lokaludvalget har tidligere modtaget ansøgninger fra værestedet i 
Nansensgade ”Den Sorte Gryde”, som i dag hedder ”Hugs & 
Food”, om støtte til projekter. Det er i det lys, lokaludvalgets 
ønske skal ses. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Lohmann, 
formand 
 
 
Kopi sendt til 
- Teknik- og Miljøforvaltningen 
- Kultur- og Fritidsforvaltningen 
- Socialforvaltningen 



 
   

 
Ønsker til overførselssagen 2020/2021 

 

Følgende er de samlede ønsker til overførselssagen 2020/2021 fra 

Amager Øst Lokaludvalg. Ønskerne er ikke prioriteret. 

 

1. Skæve boliger ved Kofoeds Skole. 

 

2. Tillægsbevilling til renovering af de røde barakker på Kløver-

marksvej til etablering af handicaprampe og handicaptoilet. 

 

3. Driftsbudget til hallen ved Kofoeds skole. 

 

4. Ketsjersportens Hus. 

 

5. Etablering af toiletter på Amager Strand ved strandstation 4. 

 
6. Midler til planlægning af Prøvestien samt midler til forprojekte-

ring af bro, i forbindelse med at Prøvestenen Syd nu er åben. 

 
7. Pulje til vejtræer langs Kastrupvej, Vermlandsgade, Østrigsgade 

og Kløvermarksvej. 

 
8. Midler til forprojektering af cykelstier og klimatilpasning på Eng-

vej. 

 
9. Midler til forprojektering af aktivitetssti rundt om Kløvermarken, 

for at fastholde de rekreative kvaliteter omkring Kløvermarken, 

nu hvor der snart kommer masser af tung trafik. 

 
10. Midler til forprojektering af samlet fortov og cykelsti på Ler-

gravsvej. 
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1. Skæve boliger ved Kofoeds Skole. 

Der mangler boliger til socialt udsatte, hvilket Socialforvaltningens egen 

analyse fra 2018 viser. Der er planlagt 12 boliger ved Kofoeds Skole. Mål-

gruppen til boligerne bliver yngre hjemløse der vil kunne profitere af 

Kofoeds skoles tilbud. Dertil ønskes driftsbevilling til social vicevært og 

rehabilitering af beboerne. Socialudvalget har selv henvist sagen til 

budgetforhandling/overførselssag og vi støtter dette tilbud til nogle af 

vores mest udsatte borgere. 

 

2. Tillægsbevilling til renovering af de røde barakker på Kløvermarks-

vej til etablering af handicaprampe og handicaptoilet. 

I bygning 1 er der den udfordring at indgangen ligger således, at man 

skal forbi baderummene for at komme til bl.a. cafeteriet. Baderummene 

er for mænd, men de er afskærmede, smalle. Folk, der passerer, kan 

uhindret se ind, hvilket er til gene for både de forbipasserende og for de 

badende. Løsningen er at lave en ny indgang et nyt sted, men det kræ-

ver en byggetilladelse, og den får man kun, hvis der samtidig etableres 

niveaufri adgang til handicappede og et handicaptoilet. Dette er imid-

lertid så dyrt, at det vil sluge det meste af de tre mio. kr. der er afsat til 

renoveringsbudgettet.  

 

3. Driftsbudget til hallen ved Kofoeds skole. 

Hallen ved Kofoeds skole er overdraget til Kultur- og Fritidsforvaltnin-

gen men mangler et driftsbudget. Der mangler haltider til idræt og lo-

kaler til forskellige aktiviteter, hvorfor vi i Lokaludvalget ønsker drifts-

budget til hallen. 

 

4. Ketsjersportens Hus. 

I Budget 2020 blev der afsat 1,6 mio. kr. i planlægningsbevilling til Ket-

sjersportens Hus. Der blev opstillet 3 scenarier hvor anlægsbudget kun 

var med i A og B. Brugerne ønskede et udvidet scenarie C hvilket KFU 

tiltrådte. Der er derfor brug for en yderligere planlægningsbevilling. 

Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger til et udvidet scenarie 

C: ”Brugernes ønske ligger uden for de rammer, der er givet for projek-

tet. Det forventes, at det vil være et fordyrende element at bygge 

ovenpå taget. En videre kvalificering af dette scenarie vil fordre, at plan-

lægningsfasen forlænges, hvilket betyder, at der skal afsættes yderligere 

300.000 kr. i planlægningsbevilling. Beløbet vil kvalificeres.” Lokaludval-

get ønsker dette beløb afsat i Overførselssagen så vi kan komme videre 

med projektet. 
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5. Etablering af toiletter på Amager Strand ved strandstation 4. 

På grund af udfordringer med at følge designmanualen, der bruges 

ifm. anlæg på Amager Strand, findes der ikke et toilet ved strandstation 

4. Lokaludvalget ønsker, på trods af designmanualen, at der bliver etab-

leret toiletter ved strandstation 4. 

 

6. Midler til planlægning af Prøvestien samt midler til forprojektering 

af bro i forbindelse med at Prøvestenen Syd nu er åben. 

Prøvestenen Syd er et rekreativt område, som har været åbent for of-

fentligheden siden sommeren 2020, og har vist sig at være meget po-

pulært. Imidlertid er der meget tung trafik på den eneste adgangsvej, 

Prøvestensbroen. Trafikken vil stige kraftigt, eftersom samme vej skal 

anvendes som eneste adgangsvej for til jordtransport til Lynetteholmen. 

Det er derfor rettidig omhu at undersøge, hvordan man kan skille trafik-

formerne ad, så bløde trafikanter kan komme ud i naturen uden fare. Det 

er i tråd med intentionerne fra budgetaftalen 2021, hvor man afsatte 20 

mio. kr. til trafikale forbedringer som følge af jordtransport til Lynette-

holmen. Lokaludvalget har siden sin undfangelse arbejdet for en rekrea-

tiv forbindelse langs øresundskysten, med en afstikker til det rekreative 

område Prøvestenen Syd. Den ønskede bro indgår derfor i en større 

helhedsplan, som kan realiseres i takt med at byudviklingen langs Ama-

ger Strandvej skaber behov for bedre rekreative forbindelser - for de 

mange nye beboere på Østamager. 

 

7. Pulje til vejtræer langs Kastrupvej, Vermlandsgade, Østrigsgade og 

Kløvermarksvej. 

I forbindelse med at det er vedtaget at gennemføre vejgenopretning af 

Kastrupvej, Vermlandsgade, Østrigsvej og Kløvermarksvej ønsker lokal-

udvalget en pulje til etablering af vejtræer disse steder. Vejtræerne skal 

bidrage til et grønnere København og medvirke til CO2-reduktionen. 

Vejtræerne kan med fordel plantes i forbindelse med at de nævnte veje i 

forvejen er gravet op som et led i vejgenopretningen, og på den måde 

undgå at grave flere gange. 

 

8. Midler til forprojektering af cykelstier og klimatilpasning på Engvej. 

Engvej i Amager Øst mangler en cykelsti, der kan sikre at cyklisterne kan 

færdes sikkert gennem bydelen. I sammenhæng med etablering af cy-

kelsti ønskes der midler til beplantning af træer eller natur- og klima-

venlige barrierer som kan medvirke til at højne trafiksikkerheden og 

mindske luftforureningen for bløde trafikanter.  

 

9. Midler til forprojektering af aktivitetssti rundt om Kløvermarken, 

for at fastholde de rekreative kvaliteter omkring Kløvermarken, nu 

hvor der snart kommer masser af tung trafik. 

Lokaludvalget ønsker midler afsat til forprojektering af en aktivitetssti 

med små træer og buske hele vejen rundt om Kløvermarken med 
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aktivitetsfelter med forskellige udfordringer af legende og idrætslig ka-

rakter. En aktivitetssti vil på alle måder kunne fremme ønsket om mere 

bevægelse i befolkningen. Den vil kunne anvendes af Kløvermarkens 

primære brugere som et supplement til de aktiviteter, de i forvejen 

kommer for. Det vil kunne anvendes af motionister i bred forstand, og 

det vil kunne anvendes af områdets skoler og daginstitutioner som et 

supplement til de bevægelsesaktiviteter disse institutioner normalt kan 

tilbyde brugerne.  

 

10. Midler til forprojektering af samlet fortov og cykelsti på Lergravs-

vej. 

Forholdene for cyklister på Lergravsvej er udfordrede, idet der mangler 

cykelsti. I området bor der mange børnefamilier, hvilket medfører at der 

færdes særligt mange børn og bløde trafikanter på Lergravsvej. Ler-

gravsvej er smal og oversigtsforholdene er dårlige grundet parkerede 

biler, hvilket kan bidrage til farlige situationer. Lokaludvalget ønsker der-

for midler til forprojektering af samlet cykelsti og fortov på Lergravsvej. 
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Indspil til overførselssagen 2021 

Amager Vest Lokaludvalgs indspil til overførselssagen 

Hermed fremsendes Amager Vest Lokaludvalgs indspil til overførsels-

sagen i ikke prioriteret rækkefølge. 

 

  Planlæg/etabler  Drift/år 

A. Stofindtagelsesrum 400.000 kr. 400.000 kr. 

B. Grøn helhedsplan for Kigkurren 1,5 mio.kr. - 

C. Fornyet trafikplan for Ørestad  - 

D. Genetabler fuglekig og gangbro 600.000 kr. - 

E. Etablering af fodgængerovergang ved 

Peder Lykke tunnelen. 

? - 

F. Teknisk gennemgang af Maskinhallen 

på Sundholm 

 

150.000 kr. 

- 

G. Etablering af elevator til 2. sal Sund-

holm 8 

  

 1,68 mio. kr 

- 

H. Ungdomshus i Ørestad - containere ? ? 

I. Udendørs træningsanlæg/bevægel-

sesbane 

 

750.000 kr. 

- 

J. En Pendant til Pulsen på Amager ? ? 

 

 

A. Etabler et stofindtagelsesrum på Sundholm 

Amager Vest Lokaludvalg har flere gange henvendt sig til politikerne i 

Københavns Kommune med ønske om etablering af et stofindtagelses-

rum på Sundholm. Sundholm er en skolevej og et sted for børnehave-

børn med tre store dagtilbud. Der er fundet kanyler på Amager Fælled 

Skole, Sundholms toiletter og på legepladser i området. Der er opbak-

ning til et stofindtagelsesrum fra de virksomheder, NGO’er, borgere og 
offentlige institutioner, der virker eller bor på og omkring Sundholm.  
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B. Udarbejdelse af grøn helhedsplan for Kigkurren, Islands Brygge 

Både lokaludvalget og Islands Brygge Lokalråd har gennem flere år på-

peget behovet for helhedsorienteret planlægning og udvikling af Kig-

kurren på Islands Brygge og området omkring. Pladsen og de tilstø-

dende veje er i dag mest forbeholdt biler og uudnyttet asfalt. Vi ser et 

potentiale for et grønt byrum til glæde for de mange borgere, erhverv 

og offentlige institutioner, der omgiver pladsen. Lokaludvalget og 

lokalrådet har allerede igangsat en involvering af borgerne, som har gi-

vet ideer og input til udvikling af pladsen. 

 

C. En fornyet plan for aktiv og grøn transport i Ørestad 

Ørestad har ændrede sig meget siden de store beslutninger blev truffet 

om planlægning af infrastrukturen. De knopvise lokalplaner, tillæg til lo-

kalplaner og nye skoler betyder, at der i dag er flere uhensigtsmæssige 

trafikale situationer end godt er. Lokaludvalget har været i dialog med 

borgerne i Ørestad og fagfolk, og vi kan konstatere, at der er brug for en 

fornyet helhedsorienteret plan for grøn og aktiv transport i Ørestad.   

 

D. Genetabler fuglekig og gangbro Kalvebod Fælled 

Gangbro og fugleskjul ved Store Høj på Kalvebod Fælled er i en så dår-

lig forfatning, at det skal rives ned. Naturstyrelsen, som har ansvaret for 

anlægget har ingen planer om at genetablere anlægget. Der er meget 

stor opbakning fra borgerne til en genetablering. Vi foreslår, at Køben-

havns Kommune arbejder for, at der bevilges penge til genetablering. 

 

E. Etablering af fodgængerovergang over Peder Lykke Vej ved Peder 

Lykke tunnelen. 

Peder Lykke Vej er en vej med meget og hurtigkørende trafik. For de 

mange ældre, der bruger bussen til/fra Peder Lykke Centeret, er det en 

stor udfordring at komme over vejen. Mange af de ældre er dårligt gå-

ende, og ser derfor ikke Peder Lykke tunnelen som et egnet alternativ.  

 

F. Teknisk gennemgang af maskinhalsbygningen på Sundholm og esti-

mat på omkostninger til opgradering af faciliteter 

Maskinhallen er én af Sundholms tomme lokaler. Sundholm og lokal-

området har stort behov for et storrum, der kan supplere faciliteterne i 

Foreningshuset Sundholm 8. Lokale aktører (Lille storbyteater GLiMT, 

Frivilligcenter Amager, Kirkens Korshær, Amager Vest Lokaludvalg) ar-

bejder for at skabe en platform for et samspil mellem foreningsliv, kul-

tur, sundhed og socialt ansvar. For at komme videre med arbejdet, er 

der behov for en teknisk gennemgang af bygningen og faciliteterne. 
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G. Etablering af elevator til 2. sal Foreningshuset Sundholm 8 

Manglen på en elevator er et problem, da mange af foreningshusets 60 

forskellige lokale NGO’er og besøgende er dårligt gående. De dårlige 

adgangsforhold er derfor en barriere for deltagelse i lokale fællesskaber 

og lokaldemokrati. Samtidig vil en elevator sikre, at vi får en langt bedre 

lokaleudnyttelse og kan rumme endnu flere aktiviteter. 

  

H. Ungdomshus i Ørestad – af containere 

Der har længe været behov for lokaler til de unge i Ørestad og fra som-

meren 2021 er det endnu mere presserende, da den midlertidige ’Øre-
stad Ungdomsgård’ skal starte op, men mangler lokaler. Inspireret af 
Urban13 under Bispeengsbuen i Nordvest foreslår Amager Vest Lokal-

udvalg, at der etableres et container-ungdomshus, f.eks. ifm. metroare-

alet i Ørestad og den kommende 11mands bane.  

 

I. Udendørs træningsanlæg/bevægelsesbane 

Borgerne i Ørestad har længe savnet Plug´ Play. Der er brug for flere ak-

tiverende faciliteter i Ørestad, og det er oplagt at bruge arealet under 

metroen til f.eks. træningsudstyr/udendørs fitness, som vi ser det på 

Kalvebod Bølge eller ved Grøndal Multicenter. Træningsfaciliteterne 

kan opstilles ifm. det foreslåede container-ungdomshus i Ørestad. 

 

J. En Pendant til Pulsen på Amager 

Pulsen på Nørrebro er et innovativt og visionært netværkstilbud for bor-

gere med udviklingshæmning, borgere med udviklingsforstyrrelser 

samt unge borgere med særlige behov. Der findes pt. ikke lignende til-

bud på Amager, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er brug 

for det.  

 

 

Venlig hilsen 

 

André Just Vedgren 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
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