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Høringssvar Københavns Kommunes Budget 2016 

 

Det er lokaludvalgets klare opfattelse at afskaffelsen af den lokale 

sekretærbistand i alvorlig grad vil begrænse lokaludvalgets arbejde, 

fjerne det nødvendige lokal kendskab fra sekretærerne og i høj grad 

forringe vores direkte sparring på lokaludvalgets arbejde.  

Samtidig mener vi at den voldsomme beskæring af vores puljemidler 

er ganske urimelig, da den tager udgangspunkt i en drift det 

nuværende lokaludvalg ikke har haft ansvar for. Østerbro Lokaludvalg 

har været engageret i allerflest høringer, borgermøder og 

lokalaktiviteter. På nuværende tidspunkt har vi disponeret 93,5 % af 

budgettet for 2015 — og har ingen grund til at tro, at resten ikke vil 

blive anvendt.  

Begge forslag harmonerer meget dårligt med forvaltningernes ønsker 

om at Lokaludvalgene i stadig højere grad varetager 

borgerinddragelsen i forbindelse med kommunens projekter. Alt i alt 

vil Økonomiforvaltningens forslag undergrave Lokaludvalgenes 

arbejde og autonomi, hvilket vi naturligvis ikke kan acceptere. 

 

Lokaludvalget kan ikke forholde sig til alle budgetpapirer. 

 

Østerbro Lokaludvalg har følgende prioriteringer i ikke prioriteret 

rækkefølge: 

1. Det er vigtigt nu at tage det næste konkrete skridt for 

Strandboulevarden som grøn klima- og skybrudspark ved at 

gennemføre den konkrete projektudvikling i 2016. 

Detaljeringen bør ske sammen med lokaludvalg og lokale 

initiativgrupper. 

2. Det er også vigtigt nu at få sat Østerbrogade projektet på BR-

dagsordenen i 2016 som miljøorienteret handelsstrøg på 

strækningen fra Svanemøllen Station til Øster Søgade, der 

ligger i Østerbro Bydel, eller helt til Grønningen, der ligger i 

Indre By Bydel. Østerbrogade ser i forvejen ud til måske at 

blive den sidste strøggade BR tager op. Det er også aktuelt nu 

at formulere en konkret løsning på, hvordan Østerbrogade fra 

Jagtvej til Svanemøllen bedst udformes som klimagade. 



 Side 2 af 2 

3. At skabe sammenhæng i bydelen nord og syn for ringbanen og 

Svanemøllen kaserne er bydende nødvendigt efterhånden. 

Såvel Bispebjerg som Østerbro deltager i princippet i arbejdet 

med at udforme en ny lokalplan, men arbejdet er gået i stå. Ud 

over at skabe nødvendig sammenhæng inden for egen bydel, 

har mange beboere i de nærmeste dele af Bispebjerg Bydel 

behov for at kunne bruge det kommende kulturcenter ved 

kildevældsskolen, og dermed for at kunne benytte stien over 

kasernearealet. 

4. Det er helt væsentligt for Østerbro, at Østre Gasværk ikke 

bebygges med mere end 1 skøjtehal. Østerbro Lokaludvalgs, 

storkvarterets foreningers og andre interesserede borgeres 

helhedsplan bør af mange grunde fremmes. 

 

Endelig mener lokaludvalget, at det er et godt fremskridt at ville 

øge den almennyttige boligandel i nybyggeri. Det er imidlertid en 

noget svag ambition, set i forhold til gennemsnittet i 

Hovedstadsområdet. Tallet for vores by bør hæves til i hvert fald 

den andel planloven giver mulighed for (25 %) at kræve i de nye 

lokalplaner, hvor dette krav kan stilles (jævnfør dog ovenstående 

punkt 4). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen   

Formand for Østerbro Lokaludvalg 

 

 

 


