
Fra: Københavns BeboerNetværk <kbn@byensbeboere.dk>  

Sendt: 26. maj 2021 23:26 

Til: Andreas Keil (Borgerrepræsentationen) <Andreas_Keil@kk.dk>; Jakob Hougaard 

(Borgerrepræsentationen) <Jakob_Hougaard@kk.dk>; Borgmesteren for BUF <borgmester@buf.kk.dk>; 

Hari Prasad Neupane (Borgerrepræsentationen) <Hari_Neupane@kk.dk>; Henrik Appel Esbensen 

(Borgerrepræsentationen) <Henrik_Appel_Esbensen@kk.dk>; Kasandra Behrndt-Eriksen 

(Borgerrepræsentationen) <Kasandra_Behrndt-Eriksen@kk.dk>; Jonas Bjørn Jensen 

(Borgerrepræsentationen) <Jonas_Bjorn_Jensen@kk.dk>; Lars Weiss (Borgerrepræsentationen) 

<Lars_Weiss@kk.dk>; Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentationen) <Laura_Rosenvinge@kk.dk>; Marcus 

Vesterager (Borgerrepræsentationen) <Marcus_Vesterager@kk.dk>; Niels E. Bjerrum 

(Borgerrepræsentationen) <Niels_E._Bjerrum@kk.dk>; Rune Dybvad (Borgerrepræsentationen) 

<Rune_Dybvad@kk.dk>; Simon Simonsen (Borgerrepræsentationen) <Simon_Simonsen@kk.dk>; Simon 

Strange (Borgerrepræsentationen) <Simon_Strange@kk.dk>; Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen) 

<Sofie_Seidenfaden@kk.dk>; Susan Hedlund (Borgerrepræsentationen) <Susan_Hedlund@kk.dk>; Trine 

Madsen (Borgerrepræsentationen) <Trine_Madsen@kk.dk>; Tue Hækkerup (Borgerrepræsentationen) 

<Tue_Haekkerup@kk.dk>; Christopher Røhl Andersen (Borgerrepræsentationen) 

<Christopher_Rohl_Andersen@kk.dk>; Jes Vissing Tiedemann (Borgerrepræsentationen) 

<Jes_Vissing_Tiedemann@kk.dk>; Mette Annelie Rasmussen (Borgerrepræsentationen) 

<Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk>; Tommy Petersen (Borgerrepræsentationen) 

<Tommy_Petersen@kk.dk>; Borgmesteren SOF <borgmester@sof.kk.dk>; Helle Bonnesen 

(Borgerrepræsentationen) <Helle_Bonnesen@kk.dk>; Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen) 

<Jakob_Naesager@kk.dk>; Karina Soon Bergmann (Borgerrepræsentationen) <Karina_Bergmann@kk.dk>; 

Line Ervolder (Borgerrepræsentationen) <Line_Ervolder@kk.dk>; Annika Smith (Borgerrepræsentationen) 

<JK3B@kk.dk>; Astrid Aller (Borgerrepræsentationen) <Astrid_Aller@kk.dk>; Klaus Mygind 

(Borgerrepræsentationen) <Klaus_Mygind@kk.dk>; Maria Johanna Frej (Borgerrepræsentationen) 

<Maria_Frej@kk.dk>; Borgmesteren SUF <BorgmesterenSUF@kk.dk>; Anna Maria Hede Christensen 

(Borgerrepræsentationen) <Anna_Maria_Hede_Christensen@kk.dk>; Carl Christian Ebbesen 

(Borgerrepræsentationen) <Carl_Christian_Ebbesen@kk.dk>; Finn Rudaizky (Borgerrepræsentationen) 

<Finn_Rudaizky@kk.dk>; Henrik Svendsen (Borgerrepræsentationen) <Henrik_Svendsen@kk.dk>; 

Borgmesteren BIF <borgmester@bif.kk.dk>; Flemming Steen Munch (Borgerrepræsentationen) 

<Flemming_Steen_Munch@kk.dk>; Heidi Wang (Borgerrepræsentationen) <Heidi_Wang@kk.dk>; Kristian 

Nielsen <RF53@kk.dk>; Jens-Kristian Lütken (Borgerrepræsentationen) <Jens-Kristian_Lutken@kk.dk>; Ali 

Hansen (Borgerrepræsentationen) <Ali_Hansen@kk.dk>; Allan Mylius Thomsen (Borgerrepræsentationen) 

<Allan_Mylius_Thomsen@kk.dk>; Charlotte Lund (Borgerrepræsentationen) <Charlotte_Lund@kk.dk>; 

Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentationen) <Gorm_Gunnarsen@kk.dk>; Gyda Heding 

(Borgerrepræsentationen) <Gyda_Heding@kk.dk>; Hassan Nur Wardere (Borgerrepræsentationen) 

<Hassan_Nur_Wardere@kk.dk>; Jens Kjær Christensen (Borgerrepræsentationen) 

<Jens_Kjaer_Christensen@kk.dk>; Karina Vestergård Madsen (Borgerrepræsentationen) 

<Karina_Vestergard_Madsen@kk.dk>; Borgmesteren TMF <BORGMESTEREN@tmf.kk.dk>; Knud Holt 

Nielsen (Borgerrepræsentationen) <Knud_Holt_Nielsen@kk.dk>; Sinem Demir (Borgerrepræsentationen) 

<Sinem_Demir@kk.dk>; Fanny Broholm (Borgerrepræsentationen) <fanny_broholm@kk.dk>; Kim Allan 

Hjerrild (Borgerrepræsentationen) <Kim_Hjerrild@kk.dk>; Troels Christian Jakobsen 

(Borgerrepræsentationen) <QZ0D@kk.dk>; Borgmesteren Kultur <BorgmesterenKFF@kk.dk>; Niko 

Grünfeld (Borgerrepræsentationen) <Niko_Grunfeld@kk.dk>; Kåre Traberg Smidt 

(Borgerrepræsentationen) <Kaare_Traberg_Smidt@kk.dk>; Peter Dits Christensen 

(Borgerrepræsentationen) <Peter_Dits_Christensen@kk.dk> 

Emne: Løbende delevalueringer af nattelivsplan 
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Kære borgerrepræsentant 

Arbejdet med den nye nattelivsplan er godt i gang, og det er ingen hemmelighed, at Københavns BeboerNetværk er 

skeptisk i forhold til det nuværende udkast.  

 

Vi er alvorligt bekymret for, at det ikke skaber rammen for de nødvendige forandringer, og at vi derfor ender med at 

sidde her igen om fire år og appellere til jer, vores repræsentanter på Københavns Rådhus, om at tage de meget 

håndgribelige problemer som vi gennem en årrække har påpeget, alvorligt.  

 

I lyset af at fire år er længe, samt at der i forslaget lægges op til at der skal afsættes betydelige ressourcer til bl.a. 

natteværter og andre initiativer, så foreslår vi, at der i det nuværende udkast til nattelivsplanen indføres, at der skal 

gennemføres halvårlige delevalueringer af de enkelte dele af planens bestanddele. Samt, naturligvis, at der 

indtænkes en mobilitet i planen, således at der kan sadles om såfremt at et initiativ ikke viser sig at have den ønskede 

effekt. 

 

      Med venlig hilsen 

    

   

      Københavns BeboerNetværk 

 

      kbn@byensbeboere.dk 
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