
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 17.08.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Godkendelse af dagsorden (2010-110593) 

2.  Borgernes 20 minutter (2010-110595) 

2. Formandens meddelelser (2010-110597) 

4.  Høring om Sikker By pakken (2010-111140) 

5.  Høring om ændring af skoledistrikter (2010-113747) 

6.  Høring om klyngestruktur på daginstitutionsområdet (2010-113745) 

7.  Høring om Pakhus 11 (2010-111963) 

8.  Høring om Borgervænget II (2010-117169) 

9.  Forudgående høring om Niels Bohr Science Park (2010-116799) 

10.  Fælles LU-indstilling om Grøn mobilitet (2010-118386) 

12.  Høring om evaluering af lokaludvalg (2010-111145) 

11.  Nordhavnsvej (2010-111153) 

13.  Fremtidsseminar 21.-22. august 2010 (2010-116848) 

14.  Ændring af forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg (2010-111165) 

15.  Godkendelse af ordinære mødedatoer 2011 (2010-116888) 

16.  Julehygge på Skt. Jakobs Plads (2010-115554) 

17.  Invitation til ansættelsesudvalg fra KFF (2010-122418) 

18.  Orientering om Cykelpakke (2010-123054) 

19.  Eventuelt (2010-110599) 
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1.  Godkendelse af dagsorden (2010-110593) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender 2. næstformand Allan Marouf, som ordstyrer. 

2. at. Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet 

 

Fraværende med afbud: Annette Engell, suppleant Dennis A. Petersen deltog; Jan Væver; Simon 
Simonsen og Inger Margrethe Christensen. 

 

Fraværende indtil kl. 19.15 pkt. 5: Lartey Lawson 

Fraværende indtil kl. 19.20 pkt. 6: Klaus Lange 

 

Fraværende fra kl. 21.27 efter pkt. 12 (men til stede under pkt. 11, pga. ombytning mellem de to 
punkter) : John Bloch-Poulsen 

Fraværende fra kl. 22.07 efter pkt. 15: Mikkel Søndergaard 

Fraværende fra kl. 22.32 midt pkt. 17: Juda Feldman 

Fraværende fra kl. 22.36 midt pkt. 17: Luise Søe 

Fraværende fra kl. 22.50 efter pkt. 17: Jan Gebhardt 

Fraværende fra kl. 22.53 start pkt. 18: Hans Bay 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
 1. Lokaludvalget godkendte 2. næstformand Allan Marouf som ordstyrer 
2. Lokaludvalget godkendte dagsordenen for mødet, med tilføjelse af to punkter. 
Nyt pkt. 17 Invitation til ansættelsesudvalg 
Nyt pkt. 18 Cykelpakke og 
Nyt pkt. 19 Evt. 
 
NB: Under selve mødet blev det af praktiske årsager besluttet at bytte om på pkt. 11 og 12 
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2.  Borgernes 20 minutter (2010-110595) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget afholder 20 minutter, hvor borgerne kan stille spørgsmål eller 
forslag til lokaludvalget. 

 

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Der var ingen spørgsmål eller forslag fra borgerne 
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2. Formandens meddelelser (2010-110597) 
 
 
 

1. Østerbro Lokaludvalg flytter mødested midlertidigt 
Østerbrohuset skal renoveres i de kommende måneder, hvorfor Østerbro Lokaludvalg flytter sine 
ordinære møder til Kildevæld Sogns Plejehjem i Helsingborggade 16. 
 
 
 

2. Status på Cykelpakke Østerbro 
Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har nu udarbejdet to scenarier (A og B) for 
anvendelse af de 100 mio. kr. der er afsat til Cykelpakke Østerbro. De to scenarier er fremkommet 
på baggrund af dialogmøder med lokale interessenter, herunder Østerbro Lokaludvalg, og vil indgå 
i forvaltningens indstilling til TMU’s beslutning om prioritering af midlerne til cykelpakken.  
Fagudvalget for teknik og miljø vil anmode TMU om foretræde for at fremlægge lokaludvalgets 
holdning til prioritering jf. beslutning på ordinært møde d. 8. juni 2010. Her fremgår det at 
Lokaludvalget foretrækker flere mindre cykelprojekter frem for en udgiftstung cykelbro ved 
Ryparken Station. Sagen forventes behandlet i på TMUs møde den 30. august 2010. 
 
 
 

3. Ny kommuneplan proces går i gang 
Borgerrepræsentationen har besluttet at gennemføre en ny kommuneplan proces. Ændringen i 
forhold til tidligere kommuneplaner er, at den politiske behandling er rykket frem til begyndelsen af 
valgperioden i stedet for i slutningen. Der er således lagt en handlingsplan hvor en ny 
kommuneplanstrategi, Grøn vækst og livskvalitet, kommer i offentlig høring fra d. 15. august til 18. 
oktober 2010.  Efter godkendelse af kommuneplanstrategien skal kommuneplanen udrulles i 3 
bølger, nemlig Ørestad og Sydhavnen, efterfulgt af Carlsberg og Panum og endelig Nordhavnen og 
Valby Industri. I den igangværende dialog med borgerne lægger kommunen først og fremmest vægt 
på at få koblet principperne om f.eks. bæredygtighed og tryghed for alle med de prioriteringer den 
næste kommuneplan vil indebære. 
 
 
 

4. Status på foreningsguidekoordinator 
Østerbro har fået ny foreningsguidekoordinator, da Siv Behrendt-Møller som led i sit studie skal på 
praktikophold i udlandet. Vores nye foreningsguidekoordinator pr. 3. august 2010 hedder Astrid 
Vejby Krarup Mott. 
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5. Status på ungdomsindsatsen 
De første to af ungdomsindsatsen tre scenarier er nu afviklet. Der har været afholdt dialogmøder og 
fokusgruppeinterviews med børn fra ungdomsklubberne samt unge de er kommet i kontakt med via 
gadeplansmedarbejdere, SSP mv. Resultatet er mange interessante historier, forslag, idéer og kritik 
fra de unge. 
I begyndelsen af september vil Ungdomsringen samle op på resultaterne, således at vi til 
ungdomskonferencen d. 25. september 2010 har en fornemmelse af hvad de unge mener om deres 
liv og muligheder her på Østerbro. 
Ungdomskonferencen afholdes lørdag d. 25. september 2010 kl. 11-14 i Krudttønden. Her vil 
repræsentanter fra alle bydelens 4.-9. klasser indgå i en idéudviklings-workshop, som skal munde 
ud i konkrete forslag fra de unge i forhold til hvordan vi kan arbejde videre med at skabe et godt 
Østerbro for deres målgruppe. 
 

6. Ændring i puljeansøgningsprojekt  
Formanden har godkendt at informationsindsatsen for Østerbro Vikingelaug blev afholdt i 
forbindelse med Strandfesten, frem for til separate informationsmøder i foråret som først planlagt. 
Samtidig er Vikingelauget blevet gjort opmærksom på at de ikke kan modtage puljestøtte til 
dækning af interne udgifter så som medlemsforplejning. 
 

7. Nyt papir sparetiltag 
For at spare på papir- og portoudgifter vil alt bilagsmateriale til høringer mv. ikke nødvendigvis 
blive medsendt dagsordenen. Fremover vil en større del af bilagsmaterialet kunne findes under 
henvisning til et hjemmesidelink. Det vil tydeligt fremgå af dagsordenen hvorvidt der er ikke-
medsendt bilagsmateriale. Hvis lokaludvalgsmedlemmer har behov for en trykt udgave, er man 
velkommen til at henvende sig i sekretariatet. 
 
 

8. Henvendelse fra Socialforvaltningen 
Østerbro Lokaludvalg har fået henvendelse med ønske om et fortsat godt samarbejde fra direktør 
Anette Laigaard i Socialforvaltningen. Forvaltningen tilbyder at komme ud til et møde med 
lokaludvalget for at sikre en konstruktiv dialog om Socailforvaltningens opgaver og lokaludvalgets 
input. 
 
 

9. Henvendelse fra Teknik og Miljøforvaltningen 
Østerbro Lokaludvalg har fået henvendelse med ønske om styrkelse af det gode samarbejde fra 
direktør Pernille Andersen i Teknik og Miljøforvaltningen. Forvaltningen ønsker at sikre 
samarbejdet om borgerdialog med lokaludvalget, bl.a. gennem et nyoprettet Team Borgerdialog, 
under det igangværende projekt ”Hør københavnerne”. Forvaltningen har derudover udarbejdet en 
liste af kontaktpersoner i forvaltningens fagcentre, som hurtigt kan svare på spørgsmål indenfor de 
enkelte områder. 
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10. Henvendelse om borgerpanel 
Statistikenheden i Københavns Kommunes Koncernservice har sendt Østerbro Lokaludvalg en 
henvendelse, hvor de gør opmærksom på deres gratis statistikenhed og muligheden for at indkøbe 
spørgeundersøgelser. Som noget nyt er de ved at oprette et elektronisk borgerpanel, der giver 
mulighed for at lave afgrænsede spørgeundersøgelser målrettet bestemte grupper.  
Statistikenheden vil på ØLU møde den 14. september komme og fortælle om, hvad de kan tilbyde i 
forhold til borgerundersøgelser. 
 
 

11. Tryghedsindeks fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget Tryghedsindeks for København 2010 fra Borgmester Klaus 
Bondam og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tryghedsindekset viser at København 
generelt er en tryg by, og alle at alle Østerbro distrikter har et minimalt behov for indsats. 
 
 

12. Organisatorisk sammenlægning af Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget orientering fra Kultur og Fritidsforvaltningen, om at Øbro-
Jagtvej og Østerbro Bibliotek organisatorisk vil blive lagt sammen under en leder pr. 1. januar 2011. 
Processen til forberedelse af sammenlægningen påbegyndes i august med et fælles personalemøde 
og fortsætter resten af 2011. 
 
 

13. Fagudvalg for kultur og fritid til møde med KFU 
Fagudvalget for kultur og fritid har fået en invitation af Borgmester Pia Allerslev, til møde med 
Kultur og Fritidsudvalget d. 30. september 2010. Fagudvalget har meldt 5 deltagere ind til mødet på 
Rådhuset. Alle lokaludvalgenes kulturudvalg er inviteret til mødet på Rådhuset. 
 
 
 

14. Borgmester Klaus Bondam kommer på besøg 
Borgmester for beskæftigelse og integration, Klaus Bondam, besøger Østerbro Lokaludvalg på 
næste ordinære møde tirsdag den 7. september 2010 kl. 18.30, hvor han vil præsentere den nye 
integrations strategi. 
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4.  Høring om Sikker By pakken (2010-111140) 
Østerbro Lokaludvalg skal svare på hvorledes Lokaludvalget ønsker at indgå i sikker by arbejdet 
fremover, herunder borgerinddragelse om sikker by aktiviteter. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Sikker By pakken 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Sikker By. Høringsfristen er fastsat til den 20. 
august, og omfatter dels Sikker by pakken – mindre kriminalitet mere tryghed og dels Sikker By 
prioritering – mindre kriminalitet mere tryghed, evaluering og effekt.  

Økonomiforvaltningens Center for Sikker By beder lokaludvalget om særligt at oplyse på hvilken 
måde lokaludvalget ønsker at indgå i sikker by arbejdet fremover, herunder gennemføre 
borgerinddragelse om sikker by aktiviteter. 

Center for Sikker By planlægger en særlig sikker by uge, der skal sætte fokus på lokaludvalgenes 
tryghedsskabende arbejde. Lokaludvalgene kan i den sammenhæng gennemføre særlige aktiviteter 
med fokus på tryghed i lokalområdet. Aktiviteterne vil blive understøttet at en fælles centralt 
koordineret kommunikationsindsats. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender høringssvar om Sikker By pakken 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt lokaludvalgene bakker op om en fælles indsats omkring Sikker By –
københavnerinvolvering, vil Center for Sikker By indkalde til workshop og idéudvikling i efteråret. 
Herefter beslutter lokaludvalgene selv de aktiviteter der indgår i den lokale indsats, og et første 
udkast til fælles program laves i starten af 2011. 
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BILAG 
Høringsbrev - Sikker By pakken 
Høringsbrev til Lokaludvalgene - Sikker By Pakken 
Høringsmateriale - Sikker By Pakken 
Høringsmateriale til sikker by pakken II 
Udkast til høringssvar Sikker By pakken 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalgt godkendte udkast til høringssvar om Sikker By pakken 
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5.  Høring om ændring af skoledistrikter (2010-113747) 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget Høring om ændring af skoledistrikter med svarfrist d. 18. 
august 2010. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og ungdom indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om ændring af 
skoledistrikter. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget Høring om ændring af skoledistrikter med svarfrist d. 18. 
august 2010. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolernes 
grunddistrikter på baggrund af elevunderlaget og skolernes fysiske kapacitet. 

Forslagene til distriktsændringer er alle udarbejdet på baggrund af behovet for tilpasninger og 
udformet under hensyn til lokal viden om skolesøgningsmønstre, trafiksikkerhed, 
elevsammensætning og med mindst mulig indgreb over for borgerne. 

 

LØSNING 

Børne- og Ungdomsforvaltningens oplæg til skoledistriktsændringer for Indre By og Østerbro. 

På baggrund af et voksende antal elever til skolerne i Indre By og på Østerbro er Øster 
Farimagsgades Skole under udbygning til 3 spor. 

Med forslaget om ændringer af grunddistrikterne overføres elever fra Den Classenske Legatskole til 
Sølvgades Skole, og fra Sølvgades Skole til Øster Farimagsgades Skole. 

 

Ligeledes er Skolen på Kastelsvej under ombygning til folkeskole med 2 spor. Hermed er 
kapaciteten udvidet med 2 spor. Den endelige organisering af disse 2 spor er ikke fastlagt endnu, 
men jævnfør beslutning i Borgerrepræsentationen 15. april 2010, vil forslag hertil blive forelagt for 
Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 17.08.2010 
 

 9 

På den baggrund foreslås det at overføre elever fra Nyboder Skole, fra Sortedamskolen og fra 
Langelinieskolen til Kastelsvejen Skole. 

 

Endelig foreslås det at overføre elever fra Randersgades Skole til Vibenshus Skole der skal 
udbygges. Eleverne foreslås dermed samlet overført til Øster Farimagsgades Skole, 
Langelineskolen og til Vibenshus Skole, der skal udbygges jf. budgetaftalen for budget 2010. 

 

Fagudvalget for børn og ungdom har behandlet sagen og udarbejdet et høringssvar til Børne- og 
Ungdomsudvalget. 

  

BILAG 
Høringsbrev - Ændring af skoledistrikter 
Høringsmateriale - Ændring af Skoledistrikter 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om ændring af skoledistrikter 
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6.  Høring om klyngestruktur på daginstitutionsområdet (2010-113745) 
 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om ny institutionsstruktur – udkast til klynger fra Børne- 
og Ungdomsforvaltningen, med svarfrist d. 18. august 2010. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om ny institutionsstruktur – 
udkast til klynger. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om ny institutionsstruktur – udkast til klynger fra Børne- 
og Ungdomsforvaltningen, med svarfrist d. 18. august 2010. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på baggrund af en række kriterier foreslået at kommunens 
børne- og unge institutioner sammenlægges ledelsesmæssigt i en klyngestruktur. 

 

 

LØSNING 

Børne- og Ungdomsforvaltningens forslår at flere institutioner samles i en såkaldt klynge, der vil 
udgøre en selvstændig juridisk og økonomisk enhed.  

Klyngestrukturen indebærer at klyngen samles under en administrativ leder, hvor souschef niveauet 
udgår, og de enkelte institutioner i klyngen vil derefter få hver deres pædagogiske leder. Tanken er 
at de enkelte institutioner skal bibeholde deres pædagogiske særpræg, men opnår en besparelse på 
det administrative plan. 

Der skal nedsættes en forældrebestyrelse pr. klynge, jf. dagtilbudsloven, og derudover foreslås det 
at den enkelte institution kan nedsætte individuelle forældreråd, hvis kompetence afspejler den 
pædagogiske leders ansvarsområde, således at forældrenes tilknytning til den enkelte institution og 
udformningen af børnenes dagligdag bibeholdes. 

KKFO’erne er ikke medtaget i klyngerne, da de ligger under folkeskoleloven, og det samme gælder 
ungdomsklubberne pga. det pågående arbejde med klubreview (omstrukturering af klubberne). 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af forslag til 
klyngeinstitutioner taget udgangspunkt i nedenstående 5 kriterier: 

Størrelse 230-400 børn pr. klynge 

Geografisk nærhedsprincip med udgangspunkt i bydele 

Herunder geografisk nærhed indenfor skoledistrikt 

En rimelig 0-13 års fordeling i klyngen 

Mangfoldighed i klyngen 

 

 

VIDERE PROCES 

Børne- og Ungdomsudvalget forventes at behandle sagen efter høring den 1. september 2010. 

 
 
BILAG 
HØRINGSBREV - Ny institutionsstruktur - udkast til klynger.doc 
Høringsmateriale - Klyngestruktur 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om ny institutionsstruktur - udkast til klynger, med 
de på mødet foreslåede tilføjelser. 
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7.  Høring om Pakhus 11 (2010-111963) 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Pakhus 11 fra Kultur og Fritidsforvaltningen med 
høringsfrist i august 2010. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Pakhus 11 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Pakhus 11 fra Kultur og Fritidsforvaltningen med 
høringsfrist i august 2010. 

Borgerrepræsentationen besluttede 11. marts 2010 at Kultur og Fritidsforvaltningen skal inddrage 
relevante parter, herunder Østerbro Lokaludvalg, i udarbejdelse af et forslag til permanent løsning 
for Pakhus 11, herunder muligheder for åben scene. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for kultur og fritid har behandlet sagen og afholdt møde med Kultur og 
Fritidsforvaltningen, der har orienteret om sagen. På baggrund heraf har fagudvalget udarbejdet et 
høringssvar angående forslag til en permanent løsning for Pakhus 11, herunder muligheder for en 
åben scene. 

Foreningen Pakhus 11 modtager 215.000 kr. i støtte fra Københavns Kommune i 2010 

Formålet med Pakhus 11 er at skabe en bred kulturel platform. Pakhus 11 ønsker at det fungerer 
som åben scene for teater og performance, men også anvendes som musik og udstillingssted samt til 
støtte for audiovisuelle produktioner. 

Pakhus 11 er kommet med et oplæg, der indeholder 3 løsningsmodeller for en permanent løsning. 
Heri indgår bl.a. en organisering hvor Pakhus 11 etableres som selvejende institution med en 
bestyrelse på 3 medlemmer. Forslaget indebærer at Østerbro Lokaludvalg udpeger den ene af de 3 
bestyrelsesmedlemmer. 

De 3 løsningsmodeller forudsætter en forøgelse af Københavns Kommunes tilskud til mellem 1,16 
mio. kr. for model 1 og 2,5 mio.kr. for model 3. 

Model 2 og 3 forudsætter at ejeren er interesseret i at udleje yderligere til Foreningen Pakhus 11 
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VIDERE PROCES 

Sagen planlægges at blive forelagt Kultur og Fritidsudvalget d. 9. september 2010. 

 
 
BILAG 
Høringsmateriale til Pakhus 11 
Udkast til høringssvar - Pakhus 11 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag til udkast til høringssvar om Pakhus 11 
Lokaludvalget stemte om bullit 1 skulle udgå fra høringssvaret 
for: 7               imod: 8 
ændringsforslaget blev nedstemt, og bullit 1 bibeholdes i høringssvaret 
 
Lokaludvalget stemte om fagudvalgets tilføjelse til udkast, der blev vedtaget med overvældende 
flertal. 
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8.  Høring om Borgervænget II (2010-117169) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Borgervænget II.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget startredegørelse for igangsættelse af forslag til lokalplan 
”Borgervænget II” med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Der er frist for kommentarer den 
18. august 2010. 

JKE/Dan-Ejendomme A/S har den 17. august 2009 anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan 
med tilhørende kommuneplantillæg for ejendommen Borgervænget 5-7. Baggrund for anmodninger 
er, at JKE gennem længere tid har forsøgt at udleje en del af ejendommen, hvilket ikke har været 
muligt. 

Nuværende lokalplan nr. 15 ”Borgervænget” fra 1980 fastlægger, at området skal bruges til 
(område a): behandlingsklinik, kollektivboliger, håndværksskole, væresteder og lign. primært for 
handicappede og (område b): fortrinsvis anvendelse til statsformål. 

 

LØSNING 

JKE mener, at ejendommen lettere ville kunne udlejes såfremt områdets anvendelse ændres til 
blandet anvendelse til boliger og serviceerhverv.  

Der har været afholdt to møder mellem forvaltningen og grundejerne, hvor det kunne konkluderes, 
at samtlige ejere var positivt indstillede overfor en ændret status og i flere tilfælde selv ønsker 
mulighed for at kunne etablere både boliger og erhverv. Grundejerne var derimod ikke interesserede 
i at udvikle området med en højere bebyggelsesprocent. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ved en så stationsnær placering skal være en 
bebyggelsesprocent på mindst 150 som følge af Kommuneplan 2009s mål om at skabe en 
bæredygtig by. Forvaltningen foreslår derfor, på trods af grundejernes ønske om uændret 
bebyggelsesprocent, en ramme med blandet bolig og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 
150. Endvidere vurderer forvaltningen, at anvendelsesmulighederne for området vil kunne bidrage 
til en revitalisering af området ved at blande boligforhold og boligformer langs Borgervænget. En 
revitalisering vil også føre til, at områdets ejendomme vil blive renoveret.. 
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Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller i sit udkast til udtalelse til startredegørelsen, at der 
etableres plangrundlag med mulighed for indretning af et kulturhus. Bygningen, Borgervænget 5-7 
har en glimrende beliggenhed til dette formål i forhold til såvel nabobebyggelse, tilgængelighed og 
udendørsarealer. Det foreslås endvidere, at der etableres et samarbejde med Kultur- og 
Fritidsforvaltningen med henblik på at afklare mulighederne for udlejning og indretning til dette 
formål. Da der ikke er byggeønsker i området, er der i øvrigt ikke nogen grund til at hæve 
bebyggelsesprocenten. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt udkast til høringssvar udarbejdet af Fagudvalget for Teknik og Miljø godkendes, står 
sekretariatet for den videre sagsbehandling og afsendelse af høringssvar.  

 
 
BILAG 
Høringsmateriale - Borgervænget II 
Udkast til høring om Borgervænget II 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om udkast til høringssvar om Borgervænget II 
for: 13                      Imod: 3                    Undlod: 3 
 
Udkast til høringssvar blev godkendt uden ændringer 
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9.  Forudgående høring om Niels Bohr Science Park (2010-116799) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Niels Bohr Science 
Park udarbejdet af Fagudvalget for Teknik og Miljø. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro har modtaget en forudgående høring om Niels Bohr Science Park, hvor der efterspørges 
ideer og kommentarer til projektet. Frist for indsendelse af kommentarer er den 3. september 2010. 

Københavns Universitet er i gang med en større campusplanlægning, hvor det Naturvidenskabelige 
Fakultet skal samles på Nørre Campus.  

Der skal i alt bygges 45.000 m2, hvor de 30.000 m2 skal placeres i Universitetsparken (1. etape), og 
de 15.000 m2 placeres vest for Jagtvej (2. etape). Formålet med nybyggeriet af Niels Bohr Science 
Park er, at standarden for laboratorierne og uddannelses- og forskningsmiljøet skal være med til at 
åbne universitetsparken og skabe sammenhæng mellem universitet og byen. 

Der har været afholdt arkitektkonkurrence for Niels Bohr Science Park, og vinderen af 
konkurrencen er Rambøll Danmark. 

 

LØSNING 

Universitet- og Bygningsstyrelsen har anmodet Københavns Kommune om at udarbejde et 
kommuneplantillæg for området vest for Jagtvej (etape 2). Københavns Kommune indkalder derfor 
ideer og forslag til at forbedre projektet. 

Der efterlyses særligt kommentarer og ideer til følgende hovedspørgsmål: 

 Hvordan sikres en sammenhæng mellem nybyggeriet og Universitetsparken? 

 Hvordan kan nybyggeriet være med til at åbne universitetet og skabe en bedre sammenhæng 
mellem byen og Universitetsparken? 

 Hvordan kan nybyggeriet være med til at skabe spændende byrum langs Jagtvej? 

Øvrige kommentarer og ideer som forholder sig til planlægningen er også velkomne. 
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VIDERE PROCES 

Såfremt Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Fagudvalget for Teknik og 
Miljø, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling med afsendelse af svar.  

 
 
BILAG 
Dok nr 2010-521009 - Forudgående høring - Niels Bohr Science Park 
Udkast til forudgående høring om Niels Bohr Science park 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om Niels Bohr Science Park 
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10.  Fælles LU-indstilling om Grøn mobilitet (2010-118386) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget deltager i en fælles henvendelse til Center for Trafik 
vedrørende Lokaludvalgenes inddragelse i den videre proces omkring Grøn 
Mobilitet.  

 

PROBLEMSTILLING 
Lokaludvalgene blev før sommer af Center for Trafik inviteret til at deltage i et informationsmøde 
og idéudveksling om ”Grøn Mobilitet” i København.  
 
Grøn Mobilitet dækker over de tiltag, der samlet set skal udgøre en handlingsplan, som skal erstatte 
Trafik- og Miljøplanen fra 2004. Målsætningen er: ”at gøre mobiliteten i København mere effektiv 
og grøn for at stimulere væksten, bidrage til en co2-neutral by og det gode københavnerliv. 
Lokaludvalgene blev på mødet den 3. juni præsenteret for og bedt om at forholde sig til temaer som 
fysisk planlægning, grønne tilbud, samarbejder med virksomheder og adfærd. 
 
Der har været afholdt i 3 workshops i løbet af første halvår 2010. Den 4. og sidste workshop 
afvikles i september. Som en afslutning på workshopforløbet afholdes en konference om Grøn 
Mobilitet den 13. oktober 2010, hvor der skal samles op på inputs og ideer, og et første bud på hvad 
Grøn Mobilitets planen vil indeholde. 
 
I forbindelse med mødet den 3. juni efterlyste flere lokaludvalg, at processen blev tilrettelagt 
således, at lokaludvalgene blev inddraget i selve planlægningen og ikke kun i den efterfølgende 
udmøntning, som forvaltningen lagde op til. 
 

 

LØSNING 

Amager Øst Lokaludvalg foreslår derfor en fælles henvendelse til Center for Trafik, hvor det 
foreslås, at lokaludvalgene inddrages i selve planlægningen og ikke kun i den efterfølgende 
udmøntning. 
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VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen tiltrædes, meddeler sekretariatet Lokaludvalgets beslutning til Amager Øst 
Lokaludvalg, som vil forestå den videde sagsbehandling.  

Et udkast til en Grøn Mobilitets plan til politisk behandling vil præsenteres fra Center for Trafik i 
slutningen af 2010. den endelige version vil komme i offentlig høring primo 2011. 

 
 
BILAG 
Grøn mobilitet Forslag til fælles henvendelse til CFT.DOC 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte fælles henvendelse til Center for trafik vedrørende lokaludvalgenes 
inddragelse i den videre proces omkring Grøn Mobilitet 
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12.  Høring om evaluering af lokaludvalg (2010-111145) 
Østerbro Lokaludvalg skal kommentere på 1. version af Als Research evalueringsrapport om 
lokaludvalg i Københavns Kommune. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om evaluering af 
lokaludvalg. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget den foreløbige evalueringsrapport fra Als Research til 
kommentering. Høringsfristen er sat til den 20. august 2010.  

Center for Sikker By vil gerne have høringssvaret opdelt i to, dels i eventuelt faktuelle ændringer til 
rapporten til brug for Als Research, og dels forslag eller bemærkninger der retter sig mod 
Økonomiudvalgets behandling af sagen.  

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar om evaluering af lokaludvalg. 

Udkast til Høringssvar eftersendes pr. mail til alle medlemmer snarest muligt. 

 

VIDERE PROCES 

Evalueringsrapport fra Als Research udsendes til kommentering i lokaludvalgene fra den 3.-20. 
august 2010 

20.-23. august 2010 Als afleverer den endelige rapport og svar på høringen 

25. august 2010 Økonomiforvaltningen afleverer endleig indstilling til økonomiudvalget 

7. september 2010 økonomiudvalget behandler indstilling om evaluering af lokaludvalg 

 
 
BILAG 
Høringsmateriale - evalueringsrapport 
Udkast til høringssvar om evaluering af lokaludvalg 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1.Lokaludvalget stemte om ændringsforslag til udkast til høringssvar om evaluering lokaludvalg 
Lokaludvalget stemte om ændringsforlsag fra Linda Christensen til 2. afsnit s. 1, nedstemt med klart 
flertal. 
 
Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Hans Bay til 2. afsnit s.1 sidste sætning, godkendt 
med klart flertal  
 
Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Hans Bay 2. afsnit s. 2, nedstemt med klart flertal 
Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Hans Bay 3. afsnit s. 2, nedstemt med klart flertal  
 
Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Hans Bay om at første sætning i afsnit 3 s. 2 udgår, 
nedstemt med klart flertal  
Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Hans Bay om at sidste halvdel af afsnit 3 s. 2 udgår, 
nedstemt med klart flertal  
Lokaludvalget stemte om ændringsforslag fra Hans Bay om at de to sidste afsnit s. 2 om 
bydelsplaner udgår, nedstemt med klart flertal 
 
Lokaludvalget godkendte således det vedlagte udkast til høringssvar med et ændringsforslag til 
sidste sætning i afsnit 2 s. 1. 
 
Et mindretal, Hans Bay, kunne ikke tilslutte sig hele udtalelsen, og afgav derfor en 
mindretalsudtalelse. 
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11.  Nordhavnsvej (2010-111153) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til hvordan lokaludvalget skal forholde sig til den videre 
proces om Nordhavnsvej 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget drøfter hvordan lokaludvalget skal agere i den videre proces 
om Nordhavnsvej 

2. at. Lokaludvalget beder Fagudvalget for teknik og miljø orientere sig yderligere 
i sagen, og på baggrund heraf fremlægge et oplæg til lokaludvalgets videre 
håndtering af sagen til næste ordinære møde d. 7. september 2010. 

PROBLEMSTILLING 

Borgerrepræsentationen besluttede d. 25. marts 2010, som led i en aftale om Kickstart København, 
den endelige løsningsmodel for etableringen af Nordhavnsvej.  

Østerbro Lokaludvalg har gennem hele forløbet været meget kritisk overfor hvorvidt Nordhavnsvej 
vil have den ønskede trafikale effekt, at begrænse trafikmængden på Østerbro og ikke mindst 
gennemkørslen af biler på det centrale Østerbro. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg afholdt d. 22. april 2010 et stort og meget velbesøgt borgermøde om den 
valgte løsning for anlæg af Nordhavnsvejen, med deltagelse af repræsentanter fra de politiske 
partier i Borgerrepræsentationen. 

Som opfølgning på dette møde og beslutningen om den endelige løsningsmodel for etablering af 
Nordhavnsvej, besluttede Østerbro Lokaludvalg på sit ordinære møde den 11. maj 2010 at sende et 
brev til de 3 borgmestre ansvarlige for aftalen om Nordhavnsvej (Bilag 1). 

Østerbro Lokaludvalg har i juni modtaget svar fra de 3 borgmestre, samt et følgenotat med 
forvaltningens bemærkninger til Lokaludvalgets kritik (Bilag 2 og 3). 

Notatet forholder sig bl.a. til: 

 Østerbrogade som strøggade/miljøprioriteret handelsgade 

 Udformning af til- og afkørsel fra Nordhavnsvej til Østerbrogade – Strandvejen via 
Strandvænget, specifikt sikring af adgangsforhold for fodgængere og cyklister til 
Svanemøllestranden, ro- og sejlklubberne i havneområdet  

 Afhjælpning af gener for beboerne i området, herunder støjafskærmning 
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Yderligere fremgår det af forvaltningens notat, at en beslutning om evt. fremtidssikring af vejen og 
videreførsel til Ydre Nordhavn først besluttes i 3. kvartal 2010. 

 

Formandskabet ønsker en foreløbig principdrøftelse af hvordan lokaludvalget kan forholde sig til 
den videre proces. 

Formandskabet lægger desuden op til at bede Fagudvalget for teknik og miljø om at gennemgå 
sagen igen, og komme med et oplæg til hvordan Lokaludvalget bedst muligt kan reagere i forhold 
til den videre proces om Nordhavnsvejens etablering. 

Fagudvalget bedes præsentere sit oplæg på næstkommende ordinære møde tirsdag d. 7. september 
2010. 

 

 
BILAG 
Brev fra borgmestre om Nordhavnsvej 
Brev til borgmestre om Nordhavnsvej 
Forvaltningsnotat ang. Nordhavnsvej 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget drøftede lokaludvalgets videre ageren i processen om Nordhavnsvej 
2. Lokaludvalget bad fagudvalget for teknik og miljø orientere yderligere i sagen, og besluttede at 
der fremlægges oplæg til den videre håndtering af sagen på mødet den 7. september 2010 
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13.  Fremtidsseminar 21.-22. august 2010 (2010-116848) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Arbejdsgruppen indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget godkender programmet for fremtidsseminaret 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har planlagt afholdelse af fremtidsseminar d. 21.-22. august 2010 på 
Lisegaarden i Liseleje. 

Arbejdsgruppen for fremtidsseminaret har på baggrund af tidligere drøftelser udarbejdet et program 
for weekenden, som lokaludvalget skal godkende. 

Medlemmerne er forud for seminaret blevet bedt om senest den 16. august 2010 at indsende 
følgende til sekretariatet: 

 1 grund til de har stillet op til lokaludvalget! 

 2 korte bud på, hvad de vil i lokaludvalget! 

 2 korte bud på, hvad lokaludvalget skal bidrage med! 

 

LØSNING 

Program for fremtidsseminar 

Lørdag  

9.00 afgang fra Randersgade 35 

10.00 Velkomst og introduktion, rammer og mål for weekenden (Torkil) 

10.15 Resultat og redegørelse for medlemmernes input om lokaludvalgets succeskriterier og fokus. 
Oplæg til gruppearbejde og efterfølgende plenumdiskussion (Mikkel) 

10.40 Diskussion af lokaludvalgets profil og succeskriterier, gruppearbejde 

11.20 Pause 

11.30 Diskussion af lokaludvalgets profil og succeskriterier, plenum 

12.00 Frokost 

12.45 Fagudvalgenes sammensætning og lokaludvalgets fokus (Torkil) 

13.30 Samarbejdsform og værdisæt (Luise) 

15.00 Eftermiddagskaffe/te og kage pause 



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 17.08.2010 
 

 25 

15.20 skattejagt med tema omkring idé udvikling  

16.45 Kommunikationsoplæg v. Lea 

17.00 Diskussion af LU’s kommunikationsstrategi og borgerinddragelse 

17.45 Opsamling på skattejagt  

18.00 Pause 

19.00 Middag 

 

Søndag 

8.00 Morgenmad 

9.00 Puljemiddeloplæg v. Ellen 

9.20 Puljemidlernes anvendelse, egne projekter 

10.00 Pause 

10.10 Puljeansøgninger, håndtering og fokus 

11.00 Opsamling, hvad tager vi med hjem 

12.00 Frokost 

13.30 Afrejse 

 

ØKONOMI 

Fremtidsseminaret er et internt arrangement og betales derfor af sekretariatsmidler. Det forventes at 
udgifterne kan holdes indenfor en ramme på ca. 50.000 kr. 

 

VIDERE PROCES 

Arbejdsgruppen er ansvarlige for gennemførelsen af programmet i samarbejde med sekretariatet. 

 

 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte programmet for fremtidsseminaret 
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14.  Ændring af forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg (2010-111165) 
Formandskabet beder Østerbro Lokaludvalg tage stilling til udkast til en ny og mere kortfattet 
forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget 1. behandler udkast til ny forretningsorden for Østerbro 
Lokaludvalg. 

2. at. Lokaludvalget godkender, at udkast til ny forretningsorden sendes videre til 
2. behandling på ordinært møde tirsdag den 7. september 2010 

3. at ændringsforslag til udkastet behandles i forbindelse med 2.-behandlingen.  

4. at ændringsforslag skal indgives skriftligt til sekretariatet senest den 30. august 
2010. 

 

PROBLEMSTILLING 

Formandskabet for Østerbro Lokaludvalg har gennemgået og drøftet forretningsorden for Østerbro 
Lokaludvalg. Formandskabet har fundet at en meget stor del af indholdet allerede er dækket af 
Regulativ for Østerbro Lokaludvalg, godkendt af Indenrigs- og Socialministeriet 3. september 2009 
og vedtaget af Borgerrepræsentationen 17. september 2009. 

På den baggrund har formanden udarbejdet forslag til ny og mere kortfattet forretningsorden, der 
udelukkende dækker de områder hvor regulativet ikke beskriver lokaludvalgets rammer og virke. 

 

 

LØSNING 

Udkast til ny og mere kortfattet forretningsorden indebærer at en del paragraffer udgår, da de er 
dækket af Regulativ for Østerbro Lokaludvalg. Det gælder §2 udvalgets mødevirksomhed, §3 
udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse i Lokaludvalget, §4 beslutningsdygtighed, §6 
inhabilitet, §8 beslutningsprotokollen, §9 tavshedspligt. Som konsekvens af ovenstående indebærer 
forslaget en ny §1 der henviser direkte til Regulativ for Østerbro Lokaludvalg med benævnelse af 
de områder regulativet dækker. 
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Forslaget indebærer relativt få substantielle ændringer, de primære ændringsforslag skitseres 
nedenfor: 

 Den første ændring omhandler § 1-1c og omhandler lokaludvalgets konstituering. Det 
primære ændringsforslag indebærer at det nyvalgte lokaludvalg på sit konstituerende møde 
selv beslutter hvor mange fagudvalg der nedsættes og hvilke områder de skal dække, frem 
for at det som nu er fastsat til 7 fagudvalg svarende til de 7 faste udvalg under 
Borgerrepræsentationen.  

Det tilføjes at fagudvalgene har indstillingsret til lokaludvalget. 

 § 5 om udvalgets mødevirksomhed opretholdes, da regulativet ikke nævner noget om 
mulighed for valg af dirigent under møderne, og ej heller behandler muligheden for 20 
minutters spørgetid i forbindelse med møderne. Stk. 8 om standsningsret udgår, da den er 
mere udtømmende beskrevet i regulativets § 13. 

 § 7 om afstemning opretholdes, da regulativet ikke forholder sig hertil og stk. 3 herunder 
ændres fra at formanden styrer en afstemning til dirigenten. 

 

Østerbro Lokaludvalg 1. behandler og godkender udkast til ny forretningsorden for Østerbro 
Lokaludvalg. Lokaludvalgt beslutter dato for 2. behandling af den nye forretningsorden. 

 

VIDERE PROCES 

Ændringer i forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg skal jf. den nuværende forretningsorden §10 
stk. 2 behandles i to ordinære møder i Østerbro Lokaludvalg. Ved 1. behandling fastsættes 
tidspunktet for 2. behandling.  

Ændringsforslag til udkastet til ny forretningsorden forudsættes indgivet skriftligt senest den 30. 
august 2010 og behandlet ved 2.-behandlingen jf. den kommunale normalforretningsordens § 11, 
stk. 1 og 2: 

”§ 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, 
og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 
behandlinger, jfr. dog stk. 2.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at 
foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af 
underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre 
kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.” 
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BILAG 
forretningsorden renskrevet ændringsforslag.20100810.doc 
forretningsorden ændringsforslag 20100810.doc 
Regulativ for Østerbro Lokaludvalg 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget 1. behandlede udkast til ny forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg 
2. Lokaludvalget godkendte, at udkast til forretningsorden sendes videre til 2. behandling på 
ordinært møde tirsdag den 7. september 2010 
3. Lokaludvalget besluttede at ændringsforslag til udkastet behandles i forbindelse med 2. 
behandlingen 
4. Lokaludvalget besluttede at ændringsforslag skal indgives skriftligt til sekretariatet senest den 30. 
august 2010 
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15.  Godkendelse af ordinære mødedatoer 2011 (2010-116888) 
Østerbro Lokaludvalg skal beslutte ordinære mødedatoer for 2011 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formandskabet indstiller til 
Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalgt godkender forslag til ordinære mødedatoer for 2011 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg skal jf. Forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg § 2 stk. 2 godkende og 
beslutte mødedatoer for det kommende år på ordinært møde i august. 

LØSNING 

Formandskabet foreslår at de ordinære møder flyttes fra tirsdage til torsdage. Baggrunden er 
primært af hensyn til lokaludvalgets informationsindsats i forhold til lokalavisens deadlines og 
udgivelsesdato, herunder sekretariatets mulighed for at forberede en informations- og presseindsats 
på større sager. 

Sekretariatet har lavet et forslag til mødedatoer der generelt afholdes den. 2. torsdag i måneden, så 
vidt det passer med ferie og helligdage. Dog er januar og august mødet lagt 3. torsdag i måneden af 
hensyn til fagudvalgenes mulighed for at mødes til afgivelse af eventuelle høringssvar, udsendelse 
af dagsorden mv. 

Forslag til mødedatoer 2011: 

20. januar 2011 

10. (uge 6) og 24. (uge 8) februar 2011 

10. marts 2011 

14. april 2011 

12. og 26. maj 

9. juni 

18. august 2011 

8. og 15. september 2011 

13. oktober (uge 41) 2011 

10. og 17. november 2011 

8. december 2011  
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VIDERE PROCES 

Sekretariatet booker lokaler i Østerbrohuset for 2011 

 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget besluttede at genoptage diskussion og beslutning på ordinært møde den 7. 
september 2010 
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16.  Julehygge på Skt. Jakobs Plads (2010-115554) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, 

1. at Lokaludvalget afsætter 163.000 kr. i puljemidler til afholdelse af 
julearrangement på Skt. Jakobs Plads 2. weekend i december 2010.  

 

PROBLEMSTILLING 

På Østerbro Lokaludvalgs møde den 8. juni, blev det besluttet at Lokaludvalgets sekretariat i 
samråd med Fagudvalget for Kultur og Fritid skulle præsentere et forslag til afholdelse af et 
julearrangement på Østerbro i 2010 i Lokaludvalgets regi. 

 

LØSNING 

Da det er første år Lokaludvalget afholder et julearrangement vurderer sekretariatet, at det er vigtigt 
ikke at opstille et for stort og uoverskueligt arrangement, som ikke vil kunne fyldes ud med 
besøgende og aktiviteter.  

Sekretariatet vurderer derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at arrangementet afvikles over 
en enkelt weekend, den 11.-12.december på Sankt Jakobs Plads. Tidsramme og sted er foreslået for 
at skabe et intenst og velafgrænset julearrangement, hvor der er fokus på kvalitet og hygge. Såfremt 
arrangementet bliver en succes, kan det overvejes, om det skal gøres til en årligt tilbagevendende 
begivenhed i bydelen. 

Juleweekenden tænkes som et bylivsskabende og netværksdannende underholdningsarrangement, 
hvor formålet er at skabe hygge og julestemning hos borgerne. Fokus skal være på Østerbros 
borgere, i særlig grad børnefamilier. Aktiviteterne for børn omfatter diverse underholdning, og 
juleværksteder hvor børnene kan lave gaver. Til de voksne skal der være underholdning, musik og 
mulighed for at blive opdateret på, hvad der sker i bydelen.  

Lokaludvalget skal være repræsenteret ved arrangementet på en stand. Herfra vil der kunne uddeles 
bydelsplaner og andet informationsmateriale. I samme omgang kunne Lokaludvalget benytte 
lejligheden til at sige tak for året der gik og fortælle om årets projekter. 

Fagudvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at der også opstilles en stand, hvor bydelens institutioner 
(fx Remisen, Østerbrohuset, Krudttønden, biblioteket m.fl.) vil kunne uddele informationsmateriale. 

Der skal være program fra kl. 10-18 både lørdag og søndag.  
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Hovedaktiviteterne skal være gavefremstillingsværksteder, juletræer, der kan pyntes af besøgende 
børn og institutioner og et juletog eller lign. til de mindste børn. Der skal være en scene med 
skiftende underholdning i løbet af dagene; primært lokale skolekor, danseskolehold og eksempelvis 
skoleklasser, der opfører krybbespil eller andet teater.  Søndag afsluttes med et Luciaoptog rundt på 
torvet.  

Umiddelbart indgår der ikke boder med salg og andet erhverv i dette idéoplæg, men et par boder til 
lokale erhvervsdrivende er mulige at arrangere såfremt Lokaludvalget ønsker det. I så fald skulle 
lokale erhvervsdrivende selv tilmelde sig efter et opslag i lokalavisen for at undgå at 
forskelsbehandle de erhvervsdrivende. Salg og handel skal dog ikke være en primær aktivitet.  

Der er dog budgetteret med en bod, hvorfra der uddeles æbleskiver og gløgg til de besøgende. 

Weekenden kan evt. udvides til at inkludere fredag d. 10. dec. også. Her kunne forskellige 
institutioner inviteres til at fremstille og ophænge julepynt til de opstillede juletræer. De kan have 
det med hjemmefra eller lave det i et telt på pladsen.  

 

Forslag til samlede aktiviteter:  

 

 Juletræer, der kan pyntes af besøgende og lokale institutioner  

 Æbleskivevogn  

 Juletog på skinner  

 Gaveværksted – lerværksted, perleværksted    

 Risengrøds og gløggstand med store gryder    

 Juletableauer og udstilling fra lokale skoler, spejdere og kunstnere 

 Udsmykning med gran, nisser og juleneg 

 Scene til forskellig optræden: både professionelle, og skolerne, musikskolerne, danseskoler 
og afsluttende Luciaoptog     

 Underholdning (eks. 2 sæt julesvingjazz lørdag) 

 Og selvfølgelig Lokaludvalgets stand i et telt/julebod 
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ØKONOMI 

Samlet budget: 163.000 kr., som finansieres af puljemidler. 

Juletræer (5 stk. der pyntes af de lokale institutioner)    1.500 kr. 

 

Æbleskivevogn/vaffelbod               13.000 kr. 

Juletog, karrussel el. lign.  12.000 kr. 

2 Gaveværksteder fx lerværksted og perleværksted 25.000 

Risengrød og gløggstand  15.000 

Udsmykning med gran, nisser, juleneg mv. 14.000 

Scene 15.000 

Lys/lyd 12.000 

Lydmand 4.000 

Borde/bænke sæt 2.000 

Vagt – natten mellem lørdag og søndag ca. 10 timer 3.500 

Juleboder (lokaludvalgets + ekstra stand) 4.000 

Underholdning (professionel musikoptræden -2 sæt) 15.000 

Koda-afgift 1.000 

Forplejning til frivillige optrædende 5.000 

Ekstern facilitator – ”alt-mulig-mand” 6.000 

Annoncering  12.000 

Plakater/plancher om lokaludvalgets arbejde i 2010 3.000 

I alt 163.000 kr. 
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Østerbro Lokaludvalg har i 2010 i alt 4.968.000 kr. til rådighed.  
Pr.10. august er der disponeret 3.575.337 kr., dvs. der resterer 1.392.462 kr. til disposition. 
 
Egne projekter (øvrigt rådighedsbeløb) 
2010-budget 

1.374.000 kr. 

Disponeret pr. 10. august 780.500 kr. 

Resterende pr. 10. august 593.500 kr. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil sekretariatet i samråd med tovholder og Fagudvalget for Kultur 
og Fritid stå for at arrangere og afvikle arrangementet.  

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om at afsætte 163.000 kr. i puljemidler til afholdelse af julearrangement på 
Skt. Jakobs Plads den 2. weekend i december 2010: 
for 11 stemmer         Imod: 3 stemmer       Undlod: 4 stemmer 
 
Lokaludvalget besluttede således at afsætte 163.000 kr. til julearrangement på Skt. Jakobs Plads 
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17.  Invitation til ansættelsesudvalg fra KFF (2010-122418) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til deltagelse i ansættelsesprocessen til besættelse af den ny 
lederstilling for det organisatorisk sammenlagte Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget drøfter og tager stilling til invitation om deltagelse i 
ansættelsesudvalg for leder til Øbro-Jagtvej og Østerbro Bibliotek 

2. at Lokaludvalget, såfremt det besluttes at deltage, udpeger en person hertil 

 

PROBLEMSTILLING 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget orientering fra Kultur og Fritidsforvaltningen, om at Øbro-
Jagtvej og Østerbro Bibliotek organisatorisk vil blive lagt sammen under en leder pr. 1. januar 2011. 
Processen til forberedelse af sammenlægningen påbegyndes i august 2010 med et fælles 
personalemøde og fortsætter resten af 2011. 
 

Lokaludvalget er i den forbindelse blevet inviteret til at deltage i ansættelsesprocessen til besættelse 
af den ny lederstilling  

 

LØSNING 

Formanden indstiller at lokaludvalget drøfter og tager stilling til invitation om deltagelse i 
ansættelsesudvalg for den nye leder af det organisatorisk sammenlagte Øbro-Jagtvej og Østerbro 
Bibliotek. Såfremt det besluttes at deltage, skal der udpeges en person hertil. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt en klar melding fra Økonomiforvaltningen på hvorvidt 
lokaludvalgsmedlemmer kan deltage i kommunale ansættelsesudvalg, eller om det vurderes at ligge 
udenfor kommissoriet for lokaludvalg. 
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VIDERE PROCES 
Første møde i ansættelsesudvalget (drøftelse af jobprofil og udformning af jobannonce) 
afholdes onsdag den 8. september 2010, kl. 12:30 - 14:30 i Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
  
Andet møde i ansættelsesudvalget (udvælgelse af ansøgere) afholdes tirsdag d. 2. november 2010, 
kl. 15:00 - 16:30 i Kultur- og Fritidsforvaltningen.  
 
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 16. november 2010, kl. 12:30 - 16:30, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen.  
 
Senest mandag den 23. august 2010 bedes lokaludvalget melde en evt. repræsentant ind til Kultur- 
og fritidsforvaltningen. 
 

 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om deltagelse i ansættelsesudvalget 
For: 6 stemmer         Imod: 7 stemmer             Undlod: 2 stemmer 
 
Lokaludvalget stemte om deltagelse i 1. møde om stillingens jobprofil 
For: 6 stemmer          imod: 3 stemmer           Undlod: 5 stemmer 
Lokaludvalget besluttede således at deltage i det første møde om stillingens jobprofil, men ikke i 
resten af ansættelsesprocessen 
2. Lokaludvalget udpegede Inger-Marie Dyrholm som repræsentant for Østerbro Lokaludvalg 
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18.  Orientering om Cykelpakke (2010-123054) 
Ad hoc arbejdsgruppen vedrørende Cykelpakke Østerbro orienterer om status 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Ad hoc arbejdsgruppen for Cykelpakke Østerbro indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at. Lokaludvalget drøfter status på Cykelpakken 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg udpegede på sit møde den 11. maj 2010 Torkil Groving, Linda Christensen 
og Magdalena Szymanski til at forestå den løbende dialog med teknik og Miljøforvaltningen 
angående anvendelse af de 100 mio. kr. afsat til Cykelpakke for Østerbro, som del af Kickstart 
København. 

Ad hoc arbejdsgruppen vil gerne orientere om den sidste nye udvikling. 

 

LØSNING 
Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har nu udarbejdet to scenarier (A og B) for 
anvendelse af de 100 mio. kr. der er afsat til Cykelpakke Østerbro.  
 
De to scenarier er fremkommet på baggrund af dialogmøder med lokale interessenter, herunder 
Østerbro Lokaludvalg, og vil indgå i forvaltningens indstilling til TMU’s beslutning om prioritering 
af midlerne til cykelpakken.  
 
Ad hoc arbejdsgruppen for Cykelpakke Østerbro vil anmode TMU om foretræde for at fremlægge 
lokaludvalgets holdning til prioritering jf. beslutning på ordinært møde d. 8. juni 2010. Her fremgår 
det at Lokaludvalget foretrækker flere mindre cykelprojekter frem for en udgiftstung cykelbro ved 
Ryparken Station.  
 
Sagen forventes behandlet i på TMUs møde den 30. august 2010. 
 

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 17.08.2010 
 
  
1. Lokaludvalget tog orientering fra Linda Christensen, formand for Fagudvalget for teknik og 
miljø, til efterretning  
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19.  Eventuelt (2010-110599) 
 
 
 
 
 
 


