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Indspil til budget 22 forhandlingerne fra Amager Vest 
Lokaludvalg 

Hermed fremsendes Amager Vest Lokaludvalgs indspil til budget 2021 
 

 Projekt Planlæg/etabler Drift/år 
A Stofindtagelsesrum Sundholm 400.000 kr. 400.000 kr. 
B Helhedsplan for Kigkurren og drift af 

hestedroscheareal til grønt fællesskab 
1, 5 mio.kr. 50.000 kr. 

C Parkeringsrestriktioner på Brydes Allé ? ? 
D Tagfarm Asgers Have ? ? 
C Et kulturhus på Amager ? ? 

 
A. 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 skolevej og et sted for børnehavebørn 
med trestore dagtilbud. Der er fundet kanyler på Amager Fælled Skole, 
Sundholmstoiletter og på legepladsen i området. Lokaludvalget har af-
holdt nabomøde om sagen og her var der stor opbakning blandt de 
fremmødte. 
 
B. Helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal 
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 grøntområde til gavn for alle. Lokaludvalget og lokalrå-
det har sammen med lokale borgere fået adgang til at bruge det lille 
areal ’hestedroschen’ på Kigkurren til et åbent fællesskab om grønne ak-
tiviteter. Vi håber også på midler til husleje og forbrug til hestedro-
schen. 
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C. Parkeringsrestriktioner på Brydes Allé 
Københavns Kommune har besluttet at fjerne halvdelen af parkerings-
pladserne på Brydes Allé, som ligger i randzonen af parkeringsområ-
derne og derfor i forvejen har en meget høj belægningsprocent. Lokal-
udvalget har været i dialog med både frustrerede borgere og institutio-
ner på vejen om muligheden for en parkeringsbegrænsning. I BR-politi-
kere inviteres til dialog med repræsentanter fra de lokale boligforenin-
ger onsdag d.16. juni kl.17-18 på Brydes Allé.  
 
D. Tagfarm Asgers Have 
En gruppe lokale ildsjæle arbejder for at etablere et offentligt tilgænge-
ligt grønt byrum og tagfarm på toppen af et kommende p-hus i Øre-
stad, med tilhørende grønne opholdssteder, forsamlingshus, udkigs-
post, toilet, og plads til lokale aktiviteter i Ørestad Syd. Indtil videre har 
de fleste tag-arealer på Ørestads p-huse stået uudnyttede hen, men By 
& Havn har nu igangsat en åben arkitektkonkurrence for et p-hus ved 
Asger Jorns Allé, hvor der er planlagt et grønt tag med offentlig adgang 
og mulighed for en foreningsdrevet tagfarm. Projektet skal etableres på 
dette tag-areal, og efter planen drives af lokale kræfter og skabe ram-
merne for mere byliv, flere grønne byrum og oplevelsesmuligheder i 
Ørestad, som borgerne i bydelen efterspørger og savner. 
 
E. Et kulturhus på Amager 
Et Kulturhus i Amager Vest alla Pulsen på Nørrebro: er et innovativt og 
visionært netværkstilbud for borgere med udviklingshæmning, borgere 
med ASF, samt unge borgere med særlige behov. Der findes pt. ikke 
lignende tilbud 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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KF32 Anlæg af lethal ved Vanløse Idrætsanlæg 
 

Baggrund 

Der kommer flere borgere til bydelen Vanløse. Der vil i efteråret 2017 blive åbnet op for et 

nyt boligområde på 14.000 m2, og det skønnes at befolkningstallet vil øges yderligere. 

Desuden er der planlagt en udbygning af Damhusengens Skole, der fremtidigt skal kunne 

rumme ca. 2000 elever.  

 

Der er lokalt et aktivt idræts- og foreningsliv, og der er blandt de lokale foreninger udtrykt 

et ønske om flere faciliteter, til brug for forskellige typer idræt. Denne efterspørgsel vil 

formentligt stige i forbindelse med befolkningstilvæksten. For at imødekomme det lokale 

efterspørgsel, er der derfor behov for nye og bedre faciliteter.  

 

Det asfalterede areal ved Vanløse 

Idrætsanlæg fremstår i dag forsømt og 

er i ringe stand. Området har et stort 

potentiale, i kraft af den store lokale 

efterspørgsel efter flere idræts-

faciliteter. En investering i området vil 

således kunne være til glæde og gavn 

for lokalområdets beboere og mange 

foreninger. 

 

I dag huser området en udendørs 

rullehockeybane, med en tilhørende forening på ca. 100 medlemmer. Klubben er blandt 

Danmarks største, og har vundet flere mesterskaber. Klubben er i dag begrænset af kun at 

have udendørs faciliteter, og kan derfor ikke træne i vinterhalvåret. En ny lethal på området 

vil forbedre træningsforholdene, og give mulighed for at klubben kan træne en større del af 

året. Derudover vil en lethal kunne afhjælpe problemer med støj for banens naboer, der 

tidligere har oplevet støjgener i forbindelse med aktivitet på banen.  

 

Indhold 

Forslaget indeholder en planlægningsbevilling på 1 mio. kr. til anlæg af en lethal ved 

Vanløse Idrætsanlæg. Der er de seneste år anlagt flere lethaller i Hovedstadsområdet. Senest 

er der anlagt en lethal i Ørestad med fokus på multifunktionalitet, samt en lethal i Gentofte 

med fokus på street-aktivitet og bæredygtighed. Der er således masser af erfaring at trække 

på. Anlægget af denne lethal skal ses i relation til de faciliteter, der allerede er i lokalområdet, 

samt de funktioner der efterspørges. Her er der særligt fokus på rullehockey kombineret med 

mulighed for andre former for street-idræt så som street-fodbold, skating og basket. 

 

Budgetnotatet indeholder fire forskellige løsningsmodeller med forskellige ambitions- og 

udgiftsniveauer: 

 
 

Løsningsforslag 1 

 

 

BUDGETNOTAT 

Markeret område dækker over omtalt areal 
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Det mindst mulige anlæg går på en lethal alene. Hallen vil som minimum indeholde et 

indendørsareal på 24 m x 44 m. Dette vil give mulighed for, at der kan anlægges en 

rullehockeybane med tilhørende faciliteter, samt dyrkes diverse former for boldsport. 

Vejledende lyder anlægsudgifterne på [8 mio. kr]. 

 
Løsningsforslag 2 
Anlægget af lethallen vil med fordel kunne suppleres med omklædningsfaciliteter. Hallen 

skal fungere som hjemmebane for rullehockeyklubben Copenhagen Vikings, og de 

internationale retningslinjer for sporten kræver, at der skal være omklædningsfaciliteter med 

toilet og bad. Disse faciliteter findes ikke i dag, og omklædningsfaciliteter vil således 

forbedre muligheden for, at klubben kan deltage på internationalt niveau. Derudover vil 

omklædningsfaciliteter kunne anvendes af de lokale foreninger, hvilket vil forbedre hallens 

generelle anvendelighed. Med omklædningsfaciliteter og sanitet vil udgifterne til anlæg af 

hallen være [11 mio. kr.]. 

 
Løsningsforslag 3 

Lethallen placeres på et ubenyttet asfalteret areal på 3900 m2. Som et supplement til anlægget 

vil man kunne vælge at renovere udeområdet. Således kan inde- og udearealet tænkes 

sammen, hvilket vil give mulighed for en mere fleksibel afbenyttelse af hallen. På denne 

måde vil pladsen og hallen sammen kunne fungere som et socialt samlingspunkt, både til 

daglig brug og ved arrangementer. Udearealet er i dag nedslidt og uindbydende, så hvis dette 

areal skal indtænkes, vil det kræve renovation af området. Anlægsudgifterne vil samlet være 

[14 mio. kr]. 

 
Løsningsforslag 4 

Endeligt er der mulighed for at anlægget af lethallen både indeholder omklædning og en 

renovering af udendørsområdet. Udgifterne vil i så fald være [18 mio. kr]. 

 

Lethallens primære brugergruppe vil være rullehockeyklubben Copenhagen Vikings, for 

hvem hallen skal være hjemmebane. Derudover vil hallen kunne tages i anvendelse af 

områdets øvrige foreninger til basket, street-fodbold og andre typer idræt. Desuden vil 

hallen, i et vist omfang, kunne anvendes af den lokale skole i dagtimerne. Skolen har som 

udgangspunkt dækket sine behov ved egne faciliteter, men lethallen kan fungere som et 

supplement.  

 

Økonomi 

Forslaget indeholder en planlægningsbevilling på 1 mio. kr. til anlæg af en lethal ved 

Vanløse Idrætsanlæg.  

 

Anlægsudgiften vurderes at være [8-18 mio. kr], afhængigt af hvilken løsning der vælges. 

Den endelige udgift vil blive yderligere kvalificeret i planlægningsfasen.  

 

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder  
Aktiviteter i forslaget  

(1.000 kr. – 2018 p/l ) 
Styrings-område 2018 2019 2020 2021 I alt 

Planlægningsbevilling  1.000    1.000 

Udgifter i alt   1.000      1.000 

 

 

 

 

Risikovurdering 



 Side 3 af 3 

Hvis der alene anlægges en lethal, uden yderligere faciliteter, vil der være relativt lav risiko 

ved projektet. Dog vil lethallen vil blive placeret tæt op ad boliger, og der er derfor risiko 

for naboklager, der vil kunne påvirke processen. Desuden anbefales det at lægge flydemørtel 

som underlag på rullehockeybanen, hvilket givet vis vil medføre en vis risiko, i forhold til 

om det sætter sig ordentligt.  

 

Hvis det vælges at anlægge omklædningsfaciliteter, vil det forhøje risiciene. Dette på 

baggrund af, at der dermed skal anlægges vand og varme, hvilke komplicerer anlægget af 

lethallen. 

 

Hvis det vælges at renovere området omkring lethallen, vil det føre til yderligere risici, da 

dette er en mere omfattende anlægsproces. 

 

 

Bevillingstekniske oplysninger 
 

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter: 

(1.000 kr. – 2018 p/l ) Udvalg Bevilling  2018 2019 2020 2021 I alt 

Service, overførsler, finansposter               

Udgifter i alt               

 

 

Øvrige tekniske oplysninger 
Budgetnotatet er en henvisning fra et medlem af Borgerrepræsentationen fra Dansk 

Folkeparti. 

 

Bydel og adresse 

 

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)   

Bispebjerg   Indre by   Vesterbro/kgs. Enghave   Valby   Amager Øst   

Nørrebro   Østerbro   Brønshøj/Husum   Vanløse  x Amager Vest   

 

 



 

Side 1 af 3 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

TM46 Apollovej ved Kronen, Vanløse - forbedret 
mulighed for fodgængerkrydsning   
 

 
 
Baggrund 
Der er blevet bestilt et budgetnotat om forbedret mulighed for 
fodgængerkrydsning af Apollovej ved Kronen til Budget 2021. 
 
Indhold 
Butikscentret Kronen har en sideindgang ved Apollovej, hvor blandt andet 
indgangen til Føtex ligger. Apollovej er en bydelsgade med 
gennemkørende biltrafik, som også betjenes af buslinje 9A. Udgangen fra 
Kronen ligger tæt på et knæk på vejen, som gør, at oversigtsforholdene 
ikke er optimale.  
 
Etablering af et forbedret krydsningspunkt for fodgængere ved 
sideindgangen til Kronen på Apollovej vil gøre krydsning af vejen mere 
tryg og sikker.  
 
Krydsningspunktet vil bestå af en midterhelle samt sideheller mellem 
cykelstier og kørebane. 
 
I forbindelse med etableringen af krydsningspunktet vil cykelstien blive 
forskudt ½-1 meter ind på det lille grønne område mellem Apollovej og 
Vanløse Allé.  
 
Tabel 1 - Konsekvenser for træer  

Antal træer i 
projektområdet 
før projekt 
 

Antal træer 
fældes  
(forventet antal) 

Alder Antal efter 
projekt 

Tilvækst / 
reduktion 

Art og 
størrelse 

3 2-3 25-40 år 3 0 Robinie 

 
 

BUDGETNOTAT 
Den 2. juni 2020 
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Der vil som konsekvens af anlægsprojektet skulle fjernes 2-3 træer, og et 
tilsvarende antal vil blive genplantet. Anlægsprojektet har ikke 
konsekvenser for antallet af hverken bilparkeringspladser eller 
cykelparkeringspladser. 
 
Økonomi 
Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,0 mio. kr. i 2021. Der skal 
som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 
mio. kr. årligt fra 2022 og frem til blandt andet pleje og vanding af nye 
træer (differensomkostninger i forhold til pleje af gamle træer) og renhold 
omkring hellerne. 
 
Projektet forventes ibrugtaget december 2021. Eksekvering af 
anlægsprojekter i 2021 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 
2021. 
 
Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder  

Aktiviteter i 
forslaget  

(1.000 kr. – 2021 p/l) 

Styrings-
område 

Kategorisering 
af anlægsønsker 

2021 2022 2023 2024 I alt 

Anlæg af 
midterhelle på 
Apollovej 

Anlæg 7. Øvrig 1.000   
 

1.000 

Vedligehold og 
afledt drift 

Service    70  70 70 210  

Udgifter i alt    1.000  70  70 70 1.210  

 
Koordinering og/eller synergi med genopretningsprojekter og andre 
projekter 
I detailprojekteringen skal der tages højde for de fremtidige forhold 
omkring det private etagebyggeri på hjørnet af Vanløse Allé, Apollovej og 
Eskjærvej, ligesom der skal tages hensyn til den lukning af Eskjærvej 
mellem Vanløse Allé og Apollovej, som Kronen skal udføre som følge af 
butikscentrets opfyldelse af lokalplanen for området. Dette forventes ikke 
at have betydning for initiativets udførelse, men eventuelle synergier skal 
afklares. 
 
Risikovurdering 
Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt 
ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til 
uforudsete udgifter.  
 

Bevillingstekniske oplysninger 
Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,0 mio. kr. i 2021. Der skal 
som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 
mio. kr. årligt fra 2022 og frem.  
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Tabel 3 – Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter 
Anlæg (1.000 kr. – 2021 

p/l) 
Bevilling 2021 2022 2023 2024 I alt * 

Anlægsudgift        

- Projektering 2000 250    250 250* 

- Udførsel 2000 750    750 750* 

Anlægsudgifter i alt   1.000    1.000 1.000* 

Afledte serviceudgifter        

 - Vedligehold og afledt 

drift 
1000  70 70 70 210  

Afledte 

serviceudgifter i alt  
  70 70 70 210  

 
Tabel 4 – Tidsangivelse 
Projektering af anlægsprojektet forventes igangsat januar 2021. 
Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat august 2021 og ibrugtaget 
december 2021. 
 

Tidsangivelse Måned og år 

Anlægsbevilling forventes givet Januar 2021 

Anlægsprojektet forventes 

igangsat 
Januar 2021 

Forventet 

ibrugtagningstidspunkt 
December 2021 

 

Øvrige tekniske oplysninger 
Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet, og anlægsprojektet kan 
igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, fordi den fulde bevilling 
er stjernemarkeret.  
 
Bydel og adresse 

Bydækkende   

Bispebjerg   Indre by   Vesterbro/Kgs. Enghave   Valby   Amager Øst   

Nørrebro   Østerbro   Brønshøj/Husum   Vanløse X  Amager Vest   

 
Høring 

Har budgetnotatet været i høring? Ja Nej 

Ejendomsfaglig høring i 
TEo/ByK/KEID 

 x 

IT-projekt (KIT)  x 
 
Tidligere afsatte midler  
Der er ikke tidligere afsat midler til formålet. 
 
Bilag 
Bilag 1: Projektforslag 



Anlægsområde

APOLLOVEJ

VANLØSE ALLÉ

VANLØSE ALLÉ

ESKJÆ
RV

EJ

APOLLOVEJ - VANLØSE ALLÉ
Vanløse

Projektforslag

BILAG 1

NORD

0 5 10 25 m



     
Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  

   
 
   
      

  
Indspark til budget 2022 

 
Vesterbro Lokaludvalg har forholdt sig til bud-
getforhandlingerne i efteråret, og vil gerne 
komme med følgende indspark. Forslagene er 
ikke listet i en prioriteret rækkefølge. 
 
Renovering og opgradering af badezone ved Fisketorvet 
Badezonen ved Fisketorvet trænger til at blive renoveret. Det har 
tidligere været påpeget fra forvaltningen, at badezonen må be-
tegnes som udtjent, og det er derfor på høje tid at renovere an-
lægget. Anlægget er meget brugt primært af børn og unge fra by-
delen samtidig med, at det giver plads til dem, der er mere ambi-
tiøse med deres svømning og svømmer langt. Dertil giver anlæg-
gets placering gode muligheder for at man kan opgradere facili-
teterne og f.eks. placere sauna og omklædning til den voksende 
skare af vinterbadere, idet vigen ved Fisketorvet ikke vil skæmme 
oplevelsen af havneområdet. 
 
Renovering af Basement 
Renovering af Basement til en scene for ungekultur og udvidelse 
af kapaciteten. 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 facilitetsmæssige mangler, som forhin-
drer stedet i at blive en virkeligt attraktiv urban kulturscene. Det 
igangværende samarbejde mellem Vesterbro Lokaludvalg og 
Kultur- og Fritidsforvaltningen er med til at styrke kredsen af kul-
turaktører, som gerne vil udnytte stedet til teater, litterære arran-
gementer, musik m.m. 
 
 

28. maj 2021 

Sagsnummer 
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Gratis tandpleje til udsatte borgere 

Vesterbro rummer et stort antal udsatte borgere, der enten bor i 
eller bruger bydelen. Vi ved, at der er en stadigt større gruppe af 
borgere, der ikke får ordnet tænder regelmæssigt på grund af 
deres dårlige økonomi.  Vesterbro Lokaludvalg ønsker på den 
baggrund gratis tandpleje til de medborgere, der har været 
længe på kontanthjælp, integrationsydelse m.m.  

 

Den lokalt forankrede beskæftigelsesindsats  

Den lokalt forankrede beskæftigelsesindsats bør opgraderes øko-
nomisk således, at der ikke spares på området.  De besparelser, 
som blev gennemført tidligere på året bør genbesøges, og der 
bør tilføres flere midler. 

 

Økonomisk løft af driftsbudgettet for H17  

Fixerummet H17 er underfinansieret. Mændenes Hjem har væ-
ret presset af gamle personaleomkostninger, penge til opsigelser 
(feriepenge) og derefter øgede udgifter til vikarer. 
Mændenes Hjem har prøvet at bremse udgifterne ved at lukke 
vikarkontoen, det har naturligvis lagt øget pres på personalet, der 
allerede strækker sig langt for at få enderne til at mødes. Det for-
lyder, at der mangler 4,2 millioner til driften. 

Lokaludvalget opfordrer kommende budgetpartnere til at konso-
lidere økonomien til driften af H17. 

 

Café Dugnad 
Dugnad er et tilbud til udsatte stofbrugere. Dugnad giver mad, 
kaffe, toilet, bad, pause, sårpleje osv. 
Dugnad har ikke længere økonomi til at have weekendåbent. Det 
påvirker brugerne, som aldrig holder weekend. 
Lokaludvalget opfordrer de kommende budgetpartnere til at 
genindføre weekendåbent på dette vigtige tilbud for særdeles 
udsatte stofbrugere, der ikke kan benytte de ordinære fixerum 
pga. af trusler fra stærkere stofbrugere.  
 

Grønne områder. 
Der er et stigende antal beboere på Vesterbro og Corona-krisen 
har betydet et meget stort slid på legepladser, men også de få 
grønne områder Vesterbro har. Det betyder behov for øget ren-
hold og vedligeholdelse af de grønne områder, samt bedre vedli-
geholdelse af toiletforholdene i bl.a. Enghaveparken og på Eng-
have Plads. Dette er på driften. 
Litauens Plads og Sønder Boulevard skal forbedres med en an-
lægsudgift. Sliddet under Corona har medført et så stort 
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vedligeholdelsesefterslæb, at det trænger til en ordentlig opgra-
dering. Mudderhullerne bør erstattes af græsplæner, eller en til-
svarende løsning. 

Geotermisk undersøgelse 
Parken ved H.C. Ørsted Værket skal snart anlægges. I den forbin-
delse kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt der kan 
laves et geotermisk anlæg til fjernvarmeopvarmningen af byen, 
som kan kobles på det eksisterende fjernvarmenet. 

Helhedsplan Dybbølsbro 
Vi ønsker, at der afsættes midler til en helhedsplan for Dybbøls-
bro. Der sker de kommende år en stor udvikling omkring Dyb-
bølsbro, og der trænger til at blive lavet en egentlig helhedsplan. 
Der bygges for tiden en ny skole, en Fjernbusterminal, en IKEA, 
og eventuelt en udvidelse af Fisketorvet, der skal hænges op på 
den næsten færdigbyggede Metrostation. Herudover er der et 
stadigt støt stigende antal af brugere af broen, fra alle de nye dele 
af byen. Allerede i dag halter planlægningen af denne del af byen 
efter befolkningstallet, og cykelslangens kapacitet er i nogle af 
morgentimerne enten brugt op eller tæt på.  

Trafiksanering Vester Fælledvej 
Trafiksanering af nordlige del af Vesterfælledvej. Vesterfælledvej 
er den eneste af Vesterbros hovedveje, der ikke er trafiksaneret i 
sin fulde længde. Der er kommet øget trafik pga. Carlsberg Byen, 
der er kommet ny buslinje, 9A, og der er kommet en stor ny bør-
neinstitution ud til vejen. 
Der er behov for, at den nordlige del af Vesterfælledvej fra Ny 
Carlsbergvej til Platanvej trafiksikres på samme måde som den 
sydlige del. Der skal anlægges cykelstier på de steder, der ikke er 
cykelstier, der skal anlægges yderligere ét bump ud over det, der 
blev bevilget på overførelsessagen. 

Enghave Plads 
Enghave Plads vestlige ende bør saneres. Halvdelen af pladsen er 
bygget om i forbindelse med Metro på Enghave Plads. Her fylder 
cyklerne og cykelstativerne meget; men der er også blevet plads 
til mange siddepladser, der har givet en meget livlig og meget 
brugt plads. På resten af Enghave plads trænger vi til en revide-
ring og opgradering. For eksempel mangler vi den legeplads, der 
blev pillet ned før Metrobyggeriet skulle gå i gang. På den bag-
grund har vi gennemført en større borgerinddragelse, med (ind-
til videre) input fra 1306 borgere fra blandt andet borgerpanelet. 
Vi inddrager de handlende, skolens elevråd, kirken, øldrikkere, 
den økologiske byhave, pendlerne (der skifter mellem bus og 
Metro) og mange flere. I løbet af sensommeren gør vi den første 
runde af borgerinddragelse færdig, på en måde så der kan arbej-
des videre med at udvikle pladsen. Vi ønsker, at der afsættes 
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midler til dette udviklingsarbejde ved årets overførselsforhand-
linger, så der kan ligge et budgetnotat ved næste års budgetfor-
handlinger (altså 2023 budgettet).  

Torontoanlæg Liva Weels Plads 
Til sikring af skolevej etableres et Toronto fodgængerfelt ved Liva 
Weels Plads. Der har været forskellige løsningsmodeller for at 
forbedre skolevejen i krydset Haderslevgade/Ny Carlsberg Vej. 
Vi ønsker at der opsættes et Torontoanlæg (fodgængeranlæg 
med oplyst overgang). 

Undersøgelse af muligheder for cykel- og gangbro over 
Godsbaneterrænet. 
Vi ønsker, at der afsættes midler til undersøgelse af den nødven-
dige cykel- og gangbro ind i Otto Busses Vej-området; både ift. 
Jordprøver, men også forskellige tekniske muligheder. (Hænge-
bro, Bjælkebro mm) Vesterbro Lokaludvalg ønsker en løsning, 
der tager højde for de udfordringer, som servicering af køre-
stolsbrugere har. En belysning af hvad de lange ramper vil be-
tyde for forbrug af areal i området, kontra en lang bro over hele 
området i kombination med elevatorer. Prisforskelle, fordele og 
ulemper, samt holdninger fra kørestolsbrugere. 

Etablering af hundelufterområde på Sønder Boulevard 
Der er lidt over 2400 hunde på Vesterbro, men på hele Vester-
bro findes der pt. kun to mindre 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 Vester-
bro Lokaludvalg besluttet at arbejde for, at der etableres et frist-
løbsområde for hunde. 
Lokaludvalget har med inddragelse af hundeejere fundet, at om-
rådet 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 rekreativt ophold. Lokaludvalget vurderer 
derfor, at dette område er det bedst egnede til formålet. 
Vi ønsker, at området indhegnes med et lavt hegn; at der opsæt-
tes en ekstra bænk, en skraldespand, at flisebelægning fjernes og 
erstattes med grus. Græs og øvrigt grønt bevares. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fwww.google.com%25252Fmaps%25252Fsearch%25252FS%252525C3%252525B8nder%25252BBoulevard%25252B18-26%25253Fentry%25253Dgmail%252526source%25253Dg&data=04%25257C01%25257C%25257C8af0c479d9fd42f13df308d91c60d5fd%25257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%25257C1%25257C0%25257C637572024497544017%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000&sdata=smHZHwfk3sPP3sDFLkf3C9GqeI%25252BX5ix8uUK3RRn3BxE%25253D&reserved=0


https://www.kk.dk/lokaludvalg
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