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Østerbro 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. 
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Udtalelse til forslag til kommunestrategi for København 2010: 
Grøn Vækst og Livskvalitet 
 
Østerbro Lokaludvalg har på sit møde den 12. oktober 2010 behandlet det af 
Borgerrepræsentationen vedtagne forslag til kommuneplanstrategi 2010. 
 
Lokaludvalget har forståelse for, at Borgerrepræsentationen har valgt at ar-
bejde med nyt kommuneplangrundlag i den første del af valgperioden i stedet 
for at vente til slutningen, så kommuneplanens nye fokusområder kommer til 
at indgå som en slags arbejdsprogram. 
 
Det er en særlig udfordring, at kommunens befolkningstal i de seneste år er 
skudt i vejret med en forøgelse på næsten 10.000 indbyggere pr. år. Det stiller 
særlige udfordringer til indretning af byen mht. udbygning med de nødvendi-
ge faciliteter til både nye og eksisterende boligområder. Der er behov for 
planlægning for både boliger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, dag-
institutioner, skoler, kulturelle samt idræts- og fritidsfaciliteter, rekreative by-
rum og trafikale udfordringer. 
 
Mange af disse forhold indgår allerede i lokaludvalgets bydelsplan, hvor vi 
undervejs i forløbet har haft kontakt med et meget stort antal af bydelens be-
boere. Vi håber derfor, at der kan etableres en sammenhæng mellem kommu-
neplanlægningen og bydelsplanerne. 
 
Vi har noteret os, at kommuneplanens overordnede vision er, at København 
skal være international metropol for grøn vækst og livskvalitet, og at der er 
sat temaer på planlægningen for de 5 nye byudviklingsområder: kultur, mo-
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derne arkitektur, vandets by, bevægelsens byrum og Nordhavn som læreplads 
for bæredygtig byudvikling. 
 
Lokaludvalget bidrager gerne til den kommende planlægningsproces, hvor vi 
har forstået, at vi vil få forelagt udkast til ny hovedstruktur og nye kommune-
planrammer til kommentering, inden de sendes ud i den officielle offentlige 
høring. Vi forventer at have en række mere detaljerede kommentarer i den 
næste fase af arbejdet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torkil Groving 
formand for Østerbro Lokaludvalg 
 
  
 


