
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 09.11.2010, kl. 19:00 i Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 
København Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2010-156430) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2010-156461) 

3.  Formandens meddelelser (2010-156454) 

4.  Områdeløft Skt. Kjelds kvarter (2010-138693) 

5.  Høring vedr. miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 
"Borgervænget II" med kommuneplantillæg (2010-160875) 

6.  Intern høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Århusgade i Nordhavn 
(2010-160584) 

7.  Høring om forslag til høring om støjhandlingsplan 2010 (2010-160725) 

8.  Opfølgning ungdomsindsats på Østerbro (2010-160617) 

9.  Afsættelse af puljemidler til PR-indsats (2010-161802) 

10.  Eventuelt (2010-159493) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2010-156430) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor borgernes kan 
komme med spørgsmål og forslag til lokaludvalget 

 

 

 

 

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
Der var ingen spørgsmål eller forslag til lokaludvalget fra borgerne 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2010-156461) 
Østerbro Lokaludvalg skal vælge en ordstyrer og godkende dagsorden for mødet  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender formand Torkil Groving som ordstyrer 

2. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg vælger Torkil Groving som ordstyrer og godkender dagsorden for mødet 

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD: 

Rita Sørensen, suppleanter indkaldt 

Hans Bay, suppleanter indkaldt 

Juda Feldman 

Luise Søe, suppleant Mette H. Mertz deltog 

 

Mikkel Søndergaard indtil kl. 19.45 

 

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: 

Simon Simonsen 

Jørgen Eckmann 

Magdalena Szymanski 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.52 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte formand Torkil Groving som ordstyrer 
 
2. Lokaludvalget godkendte dagsorden for mødet 
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3.  Formandens meddelelser (2010-156454) 

1. Disponeringen af midler til trafikstrategi 
Trafikstrategigruppen har pr. 1. november indgået kontrakt med 3 forskellige konsulentfirmaer, som 
hver skal håndtere deres del af trafikstrategien, der fokuserer på Østerbrogade som miljøprioriteret 
handelsgade. Rambøll skal stå for udarbejdelse af skitseforslag til omprofilering af den nordlige 
ende af Østerbrogade, samt forslag til begrænsning af den gennemkørende trafik på Østerbrogade. 
Tetraplan står for gennemførsel af trafikberegninger, og Polyform arbejder med omprofilering og 
udvikling af byrum i den sydlige ende af Østerbrogade. 
 
 

2. Svarbrev om Parkering 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget svarbrev fra center for Parkering på henvendelse angående 
opblødning og udvidelse af P-zoner på Østerbro. Svaret er vedlagt 
 
 

3. Møde med By og Havn  
Formandskabet og to fagudvalgsformænd holder møde med By og Havn, Jens Kramer Mikkelsen 
den 16.november 2010 
 
 

4. Temamøde 11. november om ”vækstlaget i kultur- og fritidslivet”. 
Østerbro Lokaludvalg har fået invitation til det 5. temamøde i rækken arrangeret af Kultur- og 
Fritidsforvaltningen. Mødet afholdes på Ørestad Gymnasium den 11. november 2010 kl. 19.30-21-
30. 
 
 

5. Konference om frivillighed i det fri 11. november 
Østerbro Lokaludvalg har fået en invitation til konference om frivillighed i det fri arrangeret af 
Center for Park og Natur. Mødet afholdes 11. november 2010 i VerdenKulturcenteret kl. 17-21. 
 
 

6. Invitation til møde om sundhedspolitik 
Østerbro Lokaludvalg har fået en invitation vedrørende Københavns nye sundhedspolitik arrangeret 
af Sundheds og Omsorgsborgmesteren. Mødet afholdes i Festsalen på Rådhuset den 30. november 
2010 kl. 19-21. 
 

7. Cykelpakke orientering 
Ad hoc gruppen har fået forelagt nyt udspil, som bl.a. indbefatter anlæg af hele den grønne 
cykelrute ”Svanemølleruten”. Forslaget har været drøftet i Fagudvalget for Teknik & Miljø, og der 
er afsendt svar inden for rammerne af det mandat, som lokaludvalget tidligere har givet til ad hoc 
gruppen. 
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8. Sikker By uge, workshop på Rådhuset 8. december 2010 

Center for Sikker By planlægger afholdelse af en sikker by uge den 23.-27. maj 2011, hvor alle 
lokaludvalgene er inviteret til at deltage med lokale aktiviteter. Østerbro Lokaludvalg meldte 
positivt tilbage, om at vi gerne deltager med lokale arrangementer.  
Som opfølgning herpå inviteres til workshop for lokaludvalgsmedlemmer på Rådhuset den 8. 
december kl. 16.30-18.00. Der er kun 25 pladser til mødet efter først til mølle princippet. Sikker by 
ugen vil blive markedsført med et fælles program for alle aktiviteter, og vil blive offentliggjort i 
aviser, på plakater mm. 
  

9. Tilbagebetalingskrav fremsendt til B93 
Østerbro Lokaludvalgs sekretariat, har som opfølgning på beslutning fra ordinært møde den 12. 
oktober 2010, afsendt brev med tilbagebetalingskrav til B93, på 75 % af det aftalte beløb for 
reklameskilt på B93s tennishal ved Østerbro Stadion.  
 

10. Ud i byen arrangement 20. dec. 2010 
Der er planlagt et Ud i byen arrangement mandag den 20. december kl. 15.30-17.30. Der vil fra 
lokaludvalgets cykel være uddeling af lokaludvalgsmateriale (bydelsplan, infofoldere, beskrivelse 
af fagudvalg mv.) og varme drikke. 
 

11. Østerbro Handelsforenings bevilling ”Nat-åbent” bortfalder 
Formandskabet har besluttet at støtte til projekt ”Natåbent” bortfalder. Støtten bortfalder, da 
Østerbro Handelsforening på baggrund af flere henvendelser ikke har været i stand til at komme 
med fyldestgørende oplysninger omkring afvikling af arrangementet. Det gælder særligt det i 
bevillingen forudsatte reviderede budget, som skulle godkendes i Østerbro Lokaludvalgs sekretariat. 
 

12. Henvendelse om Strandpromenaden 33 
Østerbro Lokaludvalg har fået en borgerhenvendelse vedrørende Strandpromenaden 33. 
Henvendelsen er videreformidlet til lokaludvalgets svanemøllestrandgruppe, som tager sig af 
henvendelsen. 
 
 

13. Ordinært møde 14. december starter kl. 17.30 
Decembermødet i Østerbro Lokaludvalg starter tidligere end sædvanligt af hensyn til den 
efterfølgende julefrokost. 
 
 

14. Høringer på vej 
Der er to lokalplanhøringer på vej, for hhv. Jagtvej 171 og Strandpromenaden. Der afholdes 
borgermøde 1.12.2010 for Jagtvej 171 og den 9.12.2010 for Strandpromenaden. 
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4.  Områdeløft Skt. Kjelds kvarter (2010-138693) 
Østerbro Lokaludvalg skal drøfte områdeløft Skt. Kjelds kvarter og vælge 2 repræsentanter til 
styregruppen for områdeløft 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget tager orientering fra projektchef Mads Uldall om proces for 
områdeløft for det såkaldte ”Skt. Kjelds kvarter” til efterretning 

2. at Lokaludvalget vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer som repræsentanter til 
styregruppen for områdeløft 

3. at Lokaludvalget vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer som suppleanter til 
styregruppen for områdeløft 

 

PROBLEMSTILLING 

Københavns Kommune har besluttet at starte en områdefornyelsesindsats i det såkaldte ”Skt. Kjelds 
kvarter”.  Denne betegnelse anvendes af områdeløftet for området mellem Østerbrogade i øst og 
Lersø Parkalle i vest, Jagtvej i syd og S-banen i nord. 

Områdefornyelsen baserer sig på en høj grad af lokal inddragelse og løbende dialog om en 
helhedsorienteret byfornyelse de næste 5 år, og har som hovedoverskrift sundhed og bevægelse. 

Som del i områdefornyelsen skal der vælges en styregruppe, som overser den lokale dialogproces, 
og hertil skal Østerbro Lokaludvalg udpege to af de i alt 22 valgte medlemmer. 

LØSNING 

Projektchef for områdeløft i det såkaldte ”Skt. Kjelds kvarter”, Mads Uldall, vil orientere Østerbro 
Lokaludvalg om processen for områdeløftet. 

 

Herefter skal Østerbro Lokaludvalg først vælge 2 medlemmer til at repræsentere lokaludvalget i 
styregruppen for områdeløftet, og herefter 2 suppleanter til samme.  

 
 
BILAG 
Flyer vedr. Områdeløft 
Vedtægter styregruppen områdeløft Skt. Kjelds kvarter 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
1. Lokaludvalget tog orientering fra projektchef Mads Uldall til efterretning 
 
2. Lokaludvalget valgte Torkil Groving og Lartey Lawson som lokaludvalgets repræsentanter til 
styregruppen for områdeløft 
 
3. Lokaludvalget valgte Rita Sørensen og Juda Feldman som lokaludvalgets suppleanter til 
styregruppen for områdeløft 
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5.  Høring vedr. miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 

"Borgervænget II" med kommuneplantillæg (2010-160875) 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring vedrørende miljøvurdering for forslag til lokalplan 
”Borgervænget II” med tilhørende kommuneplantillæg. Der frist for indsendelse af høringssvar den 
15. november 2010. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar vedrørende 
miljøvurdering for forslag til lokalplan ”Borgervænget II” med tilhørende 
kommuneplantillæg. 

 

PROBLEMSTILLING 

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har henholdsvis den 17. maj og 1. juni godkendt 
startredegørelsen for ”Borgervænget II”.  

Hovedformålet for ønsket om en ny lokalplan for området bunder i mulighed for at ændre områdets 
anvendelse fra offentlige formål til boliger og serviceerhverv. Desuden muliggør lokalplanen en vis 
fortætning i forhold til bebyggelsesprocenten. 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har Center for Byudvikling foretaget en 
miljøscreening af planforslaget, hvor det foreslås, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af 
planen. 

Østerbro Lokaludvalg pegede i forbindelse med den forudgående høring vedr. startredegørelsen på 
mulighed for etablering af et kulturhus i ejendommen Borgervænget 5-7 jf. 
Borgerrepræsentationens principbeslutning fra 2005 om etablering af et kulturhus på Ydre Østerbro. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar.  

 

VIDERE PROCES 

Det forventes at lokalplanforslaget forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen primo 2011. 

Såfremt udkastet til høringssvar godkendes forestår sekretariatet den videre sagsbehandling.  
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om udsættelse af beslutning til næste ordinære møde den 16. november 
2010 
 
For: 11 stemmer            imod: 2 stemmer 
 
Sagen blev dermed udsat og sekretariatet bedes anmode forvaltningen om forlængelse af 
høringsfristen til den 17. november 2010. 
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6.  Intern høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Århusgade i Nordhavn 

(2010-160584) 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget materiale vedrørende intern høring om forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan for Århusgade i Nordhavn. Fristen for indsendelse af 
bemærkninger er 9. december 2010.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Intern høring 
om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Århusgade i Nordhavn. 

 

PROBLEMSTILLING 

På anmodning fra By og Havn I/S har Københavns Kommune udarbejdet startredegørelse for 
igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et område i den indre del af 
Nordhavn – ”Århusgadekvarteret”. 

Århusgadekvarteret i Nordhavn er en del af det overordnede projekt for udvikling af Nordhavn, 
hvor visionen er, at der på sigt udvikles en ny by til 40.000 indbyggere og med 40.000 
arbejdspladser.  

 
Hovedtrækkene i bebyggelsesplanen for udbygning af Nordhavn er 
• udgravede kanaler tilvejebringer en struktur af mindre holme og bringer samtidig vandet ind i den 
indre del af 
planen 
• kompakt bebyggelse i 3-6 etager med enkelte store volumener 
• bevaring af eksisterende bygninger og anlæg som identitetsskabende elementer 
• et ’grønt loop’: en højklasset kollektiv trafikåre, der løber igennem områdets vestlige del og på 
sigt vil indeholde 
metroen 
• varieret sammensætning af forskellige bygningsstørrelser- og typer 
• varieret udbud af byrum 
• fintmasket net af komfortable cykel- og gangforbindelser, 
• parkeringsanlæg placeret ved de overordnede veje 
• byrum og promenader med offentlig adgang langs alle kajarealer og -kanter: 
Mulighed for anlæg af havnebad, vinterbad og lystbådehavn, faciliteter til for eksempel ro- og 
kajaksport.  
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Startredegørelsen indeholder forslag til hvordan disse principper kan udmøntes for 
Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn. Som det fremgår af vedlagte illustration foreslås følgende: 

 

1. Loopet - Nordhavns ’grønne trafikåre’ indeholder bl.a. en 'supercykelsti' og tracé til en højklasset 
kollektiv trafikåre. Den starter ved Nordhavn Plads, som udgør et markant trafikknudepunkt i Indre 
Nordhavn.  
2. Århusgade er forbindelsen til Østerbro og bliver Nordhavns strøggade med detailhandel, brede 
fortove, udeservering og allébeplantning. Gaden begynder ved viadukten under banen og munder ud 
i det nye Århus Torv.  
3. Sandkaj er Indre Nordhavns hovedpromenade. Den vil indeholde rekreative tilbud til hele 
Østerbro. Bebyggelsen langs promenaden vil understøtte promenadens byrumsmæssige betydning 
og har stor strategisk værdi for udviklingen og forankringen af bylivet i Nordhavn.  
4. Redmolen rummer foruden boliger og erhverv en 'attraktor', der er et interessant besøgsmål for 
en større offentlighed.  
5.Kronløbsøen anlægges i Orientbasinnet og får sin egen arkitektoniske karakter. Den er en vigtig 
del af byrumsforløbet i Indre Nordhavn og afgrænser og beskytter det nye 'lommevandrum'.  
6. 'Lommevandrummet' ligger, beskyttet for vind og bølger, i sol det meste af dagen. Rummet 
tilbyder mulioghed for en række aktiviteter og rekreative oplevelser ved vandet, og er således et 
vigtigt element i en by, der bruger vandet aktivt. 
 

LØSNING 

Lokaludvalget drøfter og godkender fagudvalgets udkast til høringssvar. 

 

VIDERE PROCES 

Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget ultimo 2010/primo 2011. Forslaget forventes behandlet i Borgerrepræsentationen 
i februar 2011 hvorefter den offentlige høring vil finde sted. 

Såfremt udkast til høringssvar godkendes forestår sekretariatet den videre sagsbehandling med 
afsendelse.  

 
 
BILAG 
Hovedtrk i bebyggelsesplan for Nordhavn 
Intern høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Århuskvarteret i Nordhavn 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
1. Lokaludvalet stemte om ændringsforslag 1, udeladelse af de første 3 linjer i afsnit 2 side 2 
for: 8 stemmer      imod: 7 stemmer          undlod: 2 stemmer 
Ændringsforslaget blev således vedtaget 
 
2. Lokaludvalget godkendte ændringsforslag 2 uden afstemning, således at "(idræts)faciliteter" 
ændres til "kultur og idrætsfaciliteter" i  3. afsnit side 2. 
 
3. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar med de to ændringsforslag uden afstemning 
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7.  Høring om forslag til høring om støjhandlingsplan 2010 (2010-160725) 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget forslag til støjhandlingsplan 2010. Frist for indsendelse af 
høringssvar er den 29. november 2010.  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg godkender fagudvalgets udkast til høringssvar 
vedrørende forslag til Støjhandlingsplan.  

 

PROBLEMSTILLING 

Københavns Kommune vil tilbyde en af verdens reneste og sundeste storbymiljøer. Kommunen har 
en målsætning om, at alle københavnere i 2015 vil kunne sove i fred for sundhedsskadelig støj fra 
trafikken, og at alle skoler og daginstitutioner kun må være udsat for et lavt støjniveau fra trafikken. 
Målet kommer fra Miljømetropolen, som blev enstemmigt vedtaget af Borgerrepræsentationen i 
2007. 

Trafikstøj har vist sig på flere måder skadeligt for mennesker. Ifølge undersøgelser fra 
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som fx 
kommunikationsbesvær, hovedpine, forhøjet blodtryk, stress og søvnbesvær, hvilket videre kan 
påvirke børns indlæringsevne og en forringelse af udsatte personers sundhedstilstand.  

I støjhandlingsplanen gives der bud på, hvad kommunen vil gøre for at nå ovenstående målsætning 
med mindre støj. 

Støjhandlingsplanen er opdelt i følgende 6 fokusområder: 

 Støjreducerende asfalt 

 Skoler og daginstitutioner 

 Tiltag på eksisterende boliger 

 Støjhensyn ved nye boliger 

 Trafikplanlægning 

 Påvirkning af transportstruktur 

I forslaget til støjhandlingsplanen beskrives for hvert fokusområde hvilket arbejde der allerede er 
gjort for at mindske trafikstøjen i København, der gives der bud på, hvad kommunen vil gøre for at 
nå ovenstående målsætning og til slut redegøres der for strategien på længere sigt. 
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LØSNING 

Lokaludvalget drøfter og godkender fagudvalgets udkast til høringssvar.  

 

VIDERE PROCES 

Københavns Kommune vil i forbindelse med en ny støjkortlægning i 2012 og en ny 
støjhandlingsplan i 2013 gennemføre en evaluering af kommunens mål set i forhold til 
Miljømetropolens målsætninger. 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling i forhold til afsendelse. 

 

BILAG 
Udkast - Høring om forslag til Støjhandlingsplan 2013 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedrørende forslag til støjhandlingsplan 
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8.  Opfølgning ungdomsindsats på Østerbro (2010-160617) 
Østerbro Lokaludvalg skal drøfte opfølgning på årets ungdomsindsats og beslutte udmøntningen af 
2010 bevillingen til opfølgning på ungdomsindsats. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender at disponere 35.000 kr. i 2010 puljemidler til 
umiddelbar opfølgning, herunder tryk af konsulentrapport, opfølgningsplakater 
til skoler og ungdomsinstitutioner, studenterhjælp samt annoncering af 
lokaludvalgets opfølgning 

2. at Lokaludvalget giver Fagudvalget for børn og unge mandat til at disponere 
yderligere indenfor rammerne af 2010 puljemiddelbevillingen, med 
efterfølgende orientering af lokaludvalget 

3. at Lokaludvalget drøfter hvilke projekter man vil prioritere fremover som 
opfølgning på ungdomskonferencen 

 

PROBLEMSTILLING 
Østerbro Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde den 16. marts 2010 at afsætte 197.000 kr. i 
puljemidler til en ungdomsindsats bestående af tre scenarier, for at afdække de unges behov og 
ønsker for et mere attraktivt ungdomsliv på Østerbro. 
 

For at kunne realisere nogle af de unges ønsker og lave en reel opfølgning på det store arbejde, 
besluttede Lokaludvalget på ordinært møde den 14. september 2010 at afsætte 250.000 kr. i 2010-
puljemidler til projekter/arrangementer, der kan efterkomme nogle af de bud, vi har bedt dem om at 
komme med, på hvad der vil gøre Østerbro et bedre sted at bo for de unge.  
 
Østerbro Lokaludvalg skal beslutte udmøntningen af de bevilgede 250.000 kr. i 2010 puljemidler, 
herunder en delvis overførsel til budgetåret 2011. 
 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg skal beslutte udmøntningen af de 250.000 kr. der er bevilget i 2010- 
puljemidler til opfølgning på ungdomsindsatsen. 

Ungdomsindsatsens tre scenarier har nu med succes gennemført fokusgruppeinterviews, 
dialogmøder og en stor ungdomskonference. Her er mange interessante historier, forslag og kritik 
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fremkommet fra de unge i klubberne på Østerbro samt unge, der er skabt kontakt til gennem SSP, 
gadeplansmedarbejdere og lignende. Der har været gennemført  
spørgeskemaundersøgelser med alle 4. – 9. klasser på Østerbro, i alt omkring 2200 spørgeskemaer.  
 
På baggrund af den foreløbige tilbagemelding fra konsulenterne og drøftelser i fagudvalget for børn 
og unge foreslås det at der i løbet af november og december forberedes og planlægges en ungefest i 
starten af 2011. Til gennemførsel heraf samles en mindre gruppe børn og unge fra de forskellige 
skoler, to medlemmer af fagudvalget og med delvis understøttelse af en studentermedhjælp. 
 
I november/december 2010 hænges plakater op på alle Østerbros skoler, i ungdomsskolen samt i 
klubber og fritidsordninger med udvalgte konklusioner fra ungdomsindsatsen og oplysning om 
hvilke aktiviteter og prioriteringer lokaludvalget vil arbejde videre med i 2011. Af informationen 
kan evt. også fremgå muligheden for at få indflydelse på planlægningen af børne- og ungefesten i 
februar 2011. 
 
ØKONOMI 

Tryk af plakater til skoler og ungdomsklubber  3.700 

Tryk af rapport 150 stk. og forsendelse til BUU, BUF + 
skoler  

17.000 

Studentermedhjælp  2.300 

Annonce x2 i Østerbro Avis 12.000 

I alt 2010 puljemidler 35.000 

 

VIDERE PROCES 

Fagudvalget for børn og unge arbejder videre med opfølgningen på ungdomsindsatsen 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte at disponere 35.000 kr. i 2010 puljemidler til umiddelbar opfølgning på 
ungdomsindsatsen jf. det beskrevne budget 
 
2. Lokaludvalget besluttede at give fagudvalget for børn og unge mandat til at disponere yderligere 
indenfor rammerne af 2010 puljemiddelbevillingen, med efterfølgende orientering af lokaludvalget 
 
3. Lokaludvalget drøftede hvilke projekter man vil prioritere fremover 
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9.  Afsættelse af puljemidler til PR-indsats (2010-161802) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at der bevilges 50.000 kr. af 2010-puljemidler til trykning og 
husstandsomdeling af A4 kalender.  

2. at der bevilges 80.000 kr. af 2010-puljemidler til reklamering (1 år) på to 
servicebusser.  

 

PROBLEMSTILLING 

Kalender: 

Medlem af Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, har foreslået, at der trykkes en gratiskalender i 
A4-format med lokaludvalgets logo og grafik, som husstandsomdeles på Østerbro. Det er tanken, at 
lokaludvalgets mødedatoer og puljefrister indføjes i kalenderen. 

Servicebusreklame: 

Sekretariatet har fået tilbud på at forlænge aftalen om reklame på bydelens to servicebusser for et år 
frem. Reklamerne er placeret på både højre og venstre busside og bagside på begge servicebusser. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg drøfter og træffer afgørelse om bevilling af puljemidler til trykning af 
kalender og reklame på servicebus. 

 

ØKONOMI 

Der resterer pr. 4. november 2010 i alt 748.180 kr. til disposition af lokaludvalgets pulje 2010. 

 

Budget kalender: 

Udsendelse, Postdanmark:    30.500 kr. 

Trykning                                15.000 kr. 

Grafiker                                   4.500 kr. 

I alt                                         50.000 kr. 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 09.11.2010 
 

 18 

 

Servicebusreklame 1 år :    80.000 kr.  

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet foretager den videre sagsbehandling.  

 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 09.11.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om bevilling af 50.000 kr. til en husstandsomdelt kalender 
for: 4 stemmer          imod: 7 stemmer 
Forslaget faldt 
 
2. Lokaludvalget stemte om bevilling på 100.000 kr. til reklamering i 1 år på de to servicebusser 
for: 14 stemmer           imod: 1 stemmer             undlod: 2 stemmer 
Lokaludvalget besluttede således at afsætte 100.000 kr. i 2010 puljemidler til reklamering på de to 
servicebusser i 1 år 
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10.  Eventuelt (2010-159493) 
 
 
 
 
 
  
 


