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1.  Godkendelse af dagsorden (2010-80409) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.  

2. at Lokaludvalget vælger 1. næstformand Mikkel Søndergaard som ordstyrer. 

 

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:  

JAN VÆVER (1.SUPPLEANT DAN PEDERSEN INDKALDT, MEN DELTOG IKKE I 
MØDET.), KLAUS LANGE, SIMON SIMONSEN 

 

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: 

 

 

 

LARTEY LAWSON ANKOM KL. 19.45 

INGER MARGRETHE CHRISTENSEN ANKOM KL. 20.03 

 

HANS BAY FORLOD MØDET KL. 22.05 

ANNETTE ENGELL FORLOD MØDET KL. 22.10 

JOHN BLOCH-POULSEN FORLOD MØDET KL. 22.15 

JUDA FELDMAN FORLOD MØDET KL. 22.15 

JAN GEBHARDT PEDERSEN FORLOD MØDET KL. 22.30 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
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Lokaludvalget valgte at behandle 2. at først 
2. at: Lokaludvalget valgte 1. næstformand Mikkel Søndergaard som dirigent 
 
1. at. Lokaludvalget godkendte dagsordenen med følgende ændringer: 
behandlingen af pkt. 4 flyttes til efter pkt. 12 
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2.  Borgernes 20. minutter (2010-80429) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget holder åben spørgetid i op til 20 minutter, hvor borgerne kan 
komme med forslag eller kommentarer til Lokaludvalget.  

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
Christina Falk stillede spørgsmål til Lokaludvalgets afslag til puljeansøgning "Kultur på Østerbro" 
af Østerbrohuset. 
 
Mikkel Søndergaard redegjorde for Lokaludvalgets afslag 
 
Sekretariatet samler eventuelle kommentarer fra lokaludvalget til Christina Falk 
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3.  Formandens meddelelser (2010-80434) 
Meddelelser: 
 
Protokolbemærkninger 18. maj 
Der blev på ordinært møde den 18. maj 2010 afgivet protokolbemærkninger af henholdsvis Mikkel 
Søndergaard og Linda Christensen, hvor sekretariatet bedes undersøge forhold i behandlingen af 
puljeansøgninger. Sekretariatets svar er vedhæftet dagsordenen som bilag. 
 
”Jul på Østerbro” 
Behandling af ansøgningen ”Jul på Østerbro” af Østerbro Handelsforening er efter ønske fra 
ansøger udsat til efter fremtidsseminaret. 
 
”Høring om startredegørelse for Borgervænget” 
Teknik og Miljøudvalget har den 17. maj godkendt startredegørelse for Borgervænget. 
Startredegørelsen forventes udsendt til Østerbro Lokaludvalg i høring ca. medio juni med svarfrist 
ultimo august. 
 
”Ændringer af opsamlingsmøder om Metroforpladser” 
Grundet et internt møde har metroselskabet været nødt til at aflyse møde om Poul Henningsens 
Plads Station mandag den 14. juni på Øbro-Jagtvej Bibliotek. I stedet afholdes mødet i Krudttønden 
onsdag den 16. juni kl. 19.15-21. Samtidig slås de to øvrige stationer, Trianglen og Vibenshus 
Runddel, sammen til et møde, som afholdes i Krudttønden onsdag den 16. juni kl. 17-18.45. 
Møde om Østerport, som afholdes af Indre By Lokaludvalg afvikles som planlagt tirsdag den 15. 
juni kl. 19-21 på Østerbro Bibliotek. 
Metroselskabet ser gerne, at Lokaludvalgets medlemmer deltager i møderne. 
 
”Nyt fra Københavns Kommunes statistikenhed” 
Københavns Kommunes Statistikenhed i Koncernservice har lavet en ny, forbedret statistikbank, 
hvor både Lokaludvalgene og borgerne gratis kan trække en bred vifte af statistik. Såfremt der er 
interesse i Lokaludvalget, vil  Koncernservice gerne præsentere, hvilke ydelser der kan tilbydes. I 
øvrigt er et nyt elektronisk borgerpanel ved at blive oprettet, hvor det vil være muligt at sende 
målrettede spørgeskemaundersøgelser ud til borgerne 
 
 
BILAG 
Sekretariatets svar til protokolbemærkninger 18. maj.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
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Formand Torkil Groving foreslog en mødekalender for Lokaludvalget, som kunne koordinere de 
mange ivitationer, som sendes til lokaludvalgsmedlemmerne.  
Linda Christensen foreslog, at forvaltningerne ligeledes skulle koordinere invitationerne til 
Lokaludvalgene. 
 
Luise Søe berettede om Lokaludvalgets deltagelse i Arkitekturløbet, og roste arrangementet. 
 
Linda Christensen ønskede, at Lokaludvalget fik forelagt mulighederne i brug af den nye 
statistikenhed. 
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4.  Høring - Nedlæggelse af Servicebusser (2010-81260) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Lokaludvalgets tovholdere på servicebussagen, Linda Christensen og Jørgen Eckmann 
indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om nedlæggelse af 
servicebusser.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om nedlæggelse af servicebusser. Fristen for 
kommentarer er den 21. juni 2010. 

Der vil blive afholdt et informationsmøde om planerne den 2. juni. Linda Christensen og Jørgen 
Eckmann deltager i mødet på vegne af Østerbro Lokaludvalg og vil på baggrund af mødet og det 
øvrige høringsmateriale fremkomme med et udkast til høringssvar, som, grundet tidsfristen for 
dagsordenudsendelsen, udsendes separat. 

 

LØSNING 

Med budget 2010 blev det besluttet, at sammenhængen i den kollektive trafik skal forbedres, så den 
bliver til gavn for flere passagerer. Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at der i forbindelse med 
budget 2011 besluttes at nedlægge servicebusserne, da de har meget lave passagertal. Det foreslås at 
nedlægge en servicebus i 2011 og de resterende i 2012. 

Servicebusserne har ikke haft det forventede antal passagerer siden de første ruter blev indført i 
2007. Målsætningen for for servicebusserne har været en selvfinansieringsgrad på 33 % - dvs. at 
passagerindtægterne skulle udgøre 33% af driftsudgifterne til servicebusserne. På grund af det 
lavere passargertal, har selvfinansieringsgraden kun været en tredjedel af det forventede, ca. 10 %. 

 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender tovholdernes udkast til høringssvar. 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling omkring afsendelse af høringssvar.  
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BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
1. at: Tovholderne omdelte et udkast med hovedindhold til høringssvar til høring om nedlæggelse af 
Servicebusser. Tovholderne indstillede, at udtalelsen færdiggøres i Fagudvalget for Teknik og 
Miljøs møde den 17. juni. 
 
Lokaludvalget besluttede at give mandat til Fagudvalget for Teknik og Miljø til færdiggørelse og 
sammenskrivning af omdelte hovedpunkter til høringssvar om nedlæggelse af Servicebusser. 
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5.  Høring om Cykelparkering ved Svanemøllen Station (2010-81193) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar til 
Cykelparkering ved Svanemøllen Station. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalget har modtaget projektforslag til Cykelparkering ved Svanemøllen Station til 
intern høring. Kort med høringsmateriale er vedhæftet dagsordenen som bilag. 

Østerbro Lokaludvalg, ved fagudvalget for Teknik- og Miljø, har været involveret tidligere i 
processen, hvor fagudvalget har kommenteret på og kommet med ændringsforslag til 
dispositionsforslaget. 

Høringsfristen er den 31. maj 2010. Lokaludvalget har dog fået dispensation til den 9. juni 2010.  

 

LØSNING 

Projektet handler om etablering af cykelparkering ved Svanemøllen Station. Stationen er i dag 
nedslidt, og cykler er parkeret uhensigtsmæssigt på grund af for få pladser til cykelparkering.  

Københavns Kommune og DSB ønsker en renovering af pladsen med henblik på at skabe bedre 
mulighed for cykelparkering og samtidig at gøre pladsen mere attraktiv og tryg. 

Matriklen hvorpå pladsen befinder sig indeholder en pumpestation tilhørende Københavns Energi 
og en legeplads tilhørende Københavns Kommune. Legepladsen er i dag nedlagt. For at skaffe 
bedre plads og gøre pladsen mere overskuelig inddrages den nedlagte legeplads, så pladsen vil 
komme til at fylde ca. 1.500 m2 mod ca. 1.000 m2 i dag. 

Den kommende cykelsti ”Svanemølleruten”, vil løbe lige forbi pladsen, og der forventes derfor et 
endnu større parkeringsbehov for cykler, end der er i dag. 

Projektet forventes at stå færdigt i løbet af 2010. 

 

ØKONOMI 
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Københavns Kommune har afsat 2 mio. kr. til renoveringen af pladsen. Midlerne tages som en del 
af ”Cykelpakke III”, hvis formål det er at skabe mere tryghed, sikkerhed og fremkommelighed for 
cyklister. DSB støtter projektet med 1,9 mio. kr. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar. 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling med afsendelse af høringssvaret.  

 
 
BILAG 
Projektforslag - Cykelparkering ved Svanemøllen St. 
Udkast til høringssvar - Cykelparkering ved Svanemøllen Station.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget godkendte Fagudvalget for Teknik og Miljøs udkast til høringssvar. 
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6.  Miljøvurdering for Jagtvej 171 (2010-82171) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Teknik og Miljø indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om miljøvurdering for 
Jagtvej 171. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget Miljøvurdering af forslag til lokalplan ”Jagtvej 171”. Der vil 
være frist for indsendelse af bemærkninger til miljøvurderingen den 14. juni 2010.  

 

LØSNING 

Københavns Kommune er af grundejer/bygherre, Aldersro ApS, blevet anmodet om udarbejdelse af 
en lokalplan for et kontorhusprojekt på ejendommen Jagtvej 171/ Aldersrogade 1. Projektet er 
udarbejdet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG). 

På grunden ligger i dag en nu tom beboelsesbygning og nogle lave erhvervsbygninger. Ingen af 
bygningerne er klassificeret som bevaringsværdige. 

Projektet omfatter en 43,50 m og 11 etager høj bebyggelse med en markant skulpturel udformning. 
Udformningen gør, at bygningen er højest mod jagtvej og lavest mod Aldersrogade hvilket betyder, 
at de nærmeste naboboligbebyggelser ikke berøres af skyggedannelser i sommerhalvåret. 

Det samlede etageareal udgør ca. 5.300 m2. Det forudsættes, at ejendommens nuværende 
grundareal på 748 m2 udvides med 235 m2 nuværende kommunalt vejareal, som erhverves i 
henhold til en købsaftale, som indgåes med Økonomiforvaltningen.  

Planen er, at bebyggelsens ubebyggede arealer indrettes som offentlige tilgængelige friarealer, der 
indgår i et nyt grønt anlæg på den østlige del af Aldersrogade 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslag har Center for Bydesign foretaget en 
miljøscreening af planforslaget, der vedlægges dagsordenen som bilag. 

Lokaludvalget har den 11. maj afgivet høringssvar til Startredegørelsen for Jagtvej 171. 

 

VIDERE PROCES 
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Lokaludvalget godkender fagudvalgets for Teknik og Miljøs udkast til høringssvar om 
miljøvurdering af forslag til lokalplan ”Jagtvej 171”.  

 
 
BILAG 
Høringsbrev - miljøvurdering Jagtvej 171 
Miljøvurdering Screening - jagtvej 171.xls 
Udkast til udtalelse om miljøscanning for "Jagtvej 171" 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget godkendte Fagudvalget for Teknik og Miljøs udkast til høringssvar med 
følgende ændring: 
I 5. afsnit tilføjes, at der henvises til retningslinierne for håndtering af højhusbyggeri, hvor en 
vurdering  af vindbelastningen skal indgå. 
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7.  Cykelpakke Østerbro (2010-81429) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Tovholderne for Cykelpakke Østerbro-projektet indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender prioriteret liste til etablering af cykelstiprojekter på 
Østerbro. 

 

PROBLEMSTILLING 

Som en del af Kickstart København indgået den 25. marts 2010, blev Cykelpakke Østerbro 
vedtaget. Formålet med cykelpakken er at forbedre cykelstisystemet på Østerbro. Der blev desuden 
vedtaget et initiativ, som går ud på at reducere midlertidige og uforudsete gener ved anlæg af 
Nordhavnsvej. 

Østerbro Lokaludvalg, blev inviteret som sparringspartner omkring processen om Cykelpakken, og 
også i forhold til udvælgelse af konkrete projekter. 

Lokaludvalget valgte den 11. maj 2010 Linda Christensen, Torkil Groving og Magdalena 
Szymanski som tovholdere på projektet. Tovholderne har haft det første møde den 18. maj med 
Center for Trafik, hvor de forskellige forslag blev fremlagt og diskuteret. På det andet og sidste 
møde skal tovholderne godkende en prioritering af de ønskede cykelstiprojekter. Fagudvalget for 
Teknik og Miljø er blevet forelagt den samlede liste over projekter og har drøftet ønskelige 
projekter. Efterfølgende er modtaget opdateret materiale fra forvaltningen med omkostningsskøn på 
alle projekter samt 4 eksempler på mulige cykelpakker 

 

LØSNING 

På det første dialogmøde, blev der af flere parter peget på en broforbindelse over Lyngbyvej ved 
Ryparken Station med en fortsættelse af cykelstien langs banen, som et konkret cykelstiprojekt. 
Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at flere politikere allerede har lovet en sådan bro. Broen og 
den tilhørende cykelsti frem til den nye skøjtehal vil ifølge Center for Trafiks vurdering koste ca. 80 
mio. kr. Fagudvalget for Teknik og Miljø vurderer dog, at der med et sådant broprojekt vil være tale 
om en uforholdsmæssig stor investering set i forhold til budgettets størrelse.  

Tovholderne anbefaler i stedet en ændring af broforbindelsen over Lyngbyvej, som vil frigive 
midler til at finansiere andre projekter, ikke mindst en sti, der knytter Ryvangsstien til 
Vennemindevej over de militære arealer.  
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Hverken tovholdere eller FTM har haft lejlighed til at drøfte de 4 pakker. Men på baggrund af 
drøftelserne i fagudvalget vurderer Linda Christensen, at pakke 1 og 2 ikke imødekommer 
Lokaludvalgets ønsker, da begge indeholder broen over Lyngbyvejen til 80 mio. kr. De to sidste 
pakker består af mange flere cykelprojekter og ingen af dem koster så meget som pakke 1 og 2. Der 
er derfor plads til yderligere cykelprojekter i pakkerne.  
 
Linda Christensen indstiller derfor, at Lokaludvalget giver tovholderne frie hænder til at 
sammensætte en pakke, der er en kombination af pakke 3 og 4. Det indstilles at tilgodese følgende 
hensyn:   
 

• Svanemølleruten fra Svanemøllen Station til Ryvangstation gennemføres 

• En sti, der knytter Ryvangsstien til Vennemindevej over de militære arealer gennemføres 

• Ryvangsstien fra Ryvang station til skøjtehal og Naturpark gennemføres 

• Der suppleres med flest mulige mindre projekter, der skaber sammenhæng i stinettet på 
Østerbro 

• Cykelprojekter medtages ikke, hvor der kan opnås billigere og bedre løsninger med 
dæmpning af biltrafikken i gaden eller anden form for reduktion af biltrafikken 

 
 

VIDERE PROCES 

Tovholderne deltager i næste møde med Center for Trafik den 16. juni 2010. Lokaludvalget 
godkender, at tovholderne arbejder for en billigere løsning for broen over Lyngbyvejen. Hvis der 
ikke derigennem kan opnås enighed om en indstilling til BR om en enkelt cykelpakke, godkender 
Lokaludvalget, at tovholderne arbejder for en løsning med 2 pakker efter ovennævnte principper.  

 

 

 

 
 
BILAG 
Cykelpakke Østerbro bruttoliste over mulige anlægsprojekter.doc 
Pakke 1 
Pakke 2 
Pakke 3 
Pakke 4 
Referat af første dialog møde 18-05-10.doc 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
Linda Christensen orienterede om, at tovholderne ikke havde nået at træde sammen og diskutere de 
nye oplysninger fra forvaltningen angående de 4 pakker. Linda Christensen foreslog at give 
Fagudvalget for Teknik og Miljø mandat til at udfærdige den endelige version af en prioritet liste 
over cykelstiprojekter på baggrund af de opridsede punkter. 
Lokaludvalget diskuterede bud på en prioriteret liste ud fra de tre kriterier, som blev besluttet på 1. 
dialogmøde med forvaltningen: "sammenhæng", "missing links", "lavt hængende frugter", dertil 
føjede Lokaludvalget "benyttelsesgrad/kapacitet". John Bloch-Poulsen foreslog også at tilføje 
"cykelparkering" til listen. Lokaludvalget var enige om også at de første tre punkter i 
løsningsafsnittet tages med i betragtning. 
 
1. at:  Finn Ankerstjerne ønskede afstemning om fagudvalget skal medtage "cykelparkering" som 
kriterie: 
For: 17   Imod: 1   Undlod: 2 
Cykelparkering medtages i det videre arbejde. 
 
Magdalena Szymanski ønskede afstemning om den samlede pakke:  
For: 19   Imod: 1   Undlod: 0 
Lokaludvalget besluttede at give mandat til Fagudvalget for Teknik og Miljø til at sammensætte en 
prioriteret liste til cykelprojekter til Cykelpakke Østerbro. 
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8.  Pakhus 11 (2010-80479) 
INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, 

1. at Lokaludvalget afviser at afsende udkast til brev angående en permanent 
løsning for Pakhus11. 

2. at Lokaludvalget tager information fra Kultur og Fritidsforvaltningen til 
efterretning.  

 

PROBLEMSTILLING 

Foreningen Pakhus 11 er gennem en årrække blevet støttet af Københavns Kommune med et årligt 
tilskud på ca. 200.000 kr. Støtten er blevet givet fra år til år. 

I efteråret 2009 besluttede det daværende Kultur og Fritidsudvalg (KFU) at fratage støtten til 
Pakhus 11, da politikerne tvivlede på kvaliteten og kvantiteten af pakhus 11s aktiviteter. Da det nye 
KFU tiltrådte, blev det som følge af et medlemsforslag, besluttet at genoptage støtten til Pakhus 11. 
Samtidig pålagde KFU forvaltningen at finde en permanent løsning for Pakhus 11 i samarbejde med 
forskellige kunstneriske og lokale partnere, heriblandt Østerbro Lokaludvalg. 

Tidligere medlem af Østerbro Lokaludvalg, Georg Metz, har stillet forslag om afsendelse af brev til 
Kultur og Fritidsforvaltningen, hvor Østerbro Lokaludvalg anbefaler en permanent løsning for 
projektet omkring Pakhus 11. 

 

LØSNING 

Fagudvalget for Kultur og Fritid har haft kontakt med kontorchef i Kultur og Fritidsforvaltningen 
(KFF), Nanna Bugge, med henblik på at undersøge, om der er mulighed for et samarbejde mellem 
Østerbro Lokaludvalg og Pakhus 11. 

Pakhuset, hvor foreningen holder til, er privatejet. Der betales en årlig husleje på ca. 800.000 kr. 
Pakhusets m2 er, ifølge KFF, ikke fuldt udnyttet, da kun enkelte rum er istandsat til brug for 
scenekunst, events, teaterprøver mv. Den primære indtjening for foreningen er afholdelse af 
forskellige events i bygningen. 

Foreningen Pakhus 11 har en stram økonomi, som gør, at tilskuddet fra Københavns Kommune er 
nødvendig for den videre eksistens. Københavns Kommune har ikke økonomisk mulighed for at 
købe bygningen, så der vil fortsat være et behov for foreningen at få dækket udgifter til daglig drift. 

Fagudvalget for Kultur og Fritid vurderer, at Lokaludvalget ikke har økonomisk mulighed for at 
blive aktivt inddraget i en permanent løsning for Foreningen Pakhus 11, da der vil være tale om 
faste årlige driftsudgifter, som ligger uden for lokaludvalgets ressort.  
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Fagudvalget anbefaler derfor, at udkast til brev om en permanent løsning for Pakhus 11 ikke 
afsendes.  

Fagudvalget er dog positive over for, at bygningen bruges til kulturelle formål/aktiviteter og 
eventuelle puljeansøgninger fra foreningen Pakhus 11 til kommende projekter, vil blive behandlet 
på lige fod med andre indkomne projekter. 

 

VIDERE PROCES 

Forvaltningen har bedt Foreningen Pakhus 11 om selv at komme med et forslag til en permanent 
løsning for projektet. Pakhus 11 har fremsendt en skitse til Østerbro Lokaludvalg, hvor der 
redegøres for Pakhus 11s forslag til en permanent løsning.  

KFF forventer, at et forslag om en permanent løsning, vil komme i høring hos Østerbro 
Lokaludvalg, når forvaltningen har modtaget forslaget. 

 

 

 

 

  

 
 
BILAG 
Københavns Kommunes kontrakt 2010 med Pakhus 11.DOC 
Pakhus 11- Forslag til ÅBEN SCENE.doc 
http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=5688624 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
Dirigenten lukkede punktet og deltagerne forlod salen under behandlingen. 
 
1. at: Torkil Groving stillede ændringsforslag til 1. at med en omformulering i indstillingen: 
"Østerbro Lokaludvalg afviser på nuværende tidspunkt at afsende brev fra Georg Metz angående 
permanent løsning for Pakhus 11, men opfordrer Kultur og Fritidsforvaltningen til snarest muligt at 
sende Pakhus 11s forslag i høring" 
Der blev stemt om ændringsforslaget: 
For: 8   Imod: 8   Undlod: 4 
Forslaget faldt på stemmelighed 
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Der blev stemt om Fagudvalget for Kultur og Fritds indstilling: 
For: 12   Imod: 2   Undlod: 6 
Lokaludvalget besluttede ikke at afsende brev angående Pakhus 11. 
 
2. at: Lokaludvalget tog information fra Kultur og Fritidsforvaltningen til efterretning. 
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9.  Idéoplæg til Julemarked arrangeret af Østerbro lokaludvalgs (2010-80991) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, 

1. at Lokaludvalget tager fagudvalgets orientering om forslag til julemarked til 
efterretning. 

2. at Lokaludvalget tilkendegiver interesse for at der arbejdes videre med 
projektet. 

3. at Lokaludvalget udpeger en tovholder på projektet. 

 

PROBLEMSTILLING 

Fagudvalget for Kultur og Fritid har på fagudvalgsmøde den 27. maj 2010 diskuteret muligheden 
for at Lokaludvalget kan afholde et årligt tilbagevendende julemarked på Gunner Nu Hansens 
Plads.  
Østerbro Lokaludvalg skal stå som arrangør, men med deltagelse fra lokale foreninger, lokale 
erhvervsdrivende og andre lokale interessenter.  
Fagudvalget for Kultur og Fritid har bedt projekt- og informationsmedarbejder, Lea Allingham 
Nielsen om at udarbejde et idéforslag til julemarkedet. Idéoplægget er vedlagt dagsordenen som 
bilag. 

 

LØSNING 

Fagudvalget mener, at et ”Jul for alle på Østerbro” vil være en oplagt tilbagevendende tradition, 
Lokaludvalgt kan have som en af sine faste bylivs- og netværksskabende arrangementer. 
 
Julemarkedet skal være et forum for ”bylivsskabende” aktiviteter, såsom musikoptræden, 
nisselandskab, juletræ o.l. og afvikles i samarbejde med lokale interessenter: foreninger, spejdere, 
skoler, erhvervsdrivende osv. Disse kunne have en stand på markedet, hvor de informerer om deres 
foreningsaktiviteter, sælger hjemmelavet julehåndarbejde, uddeler julekager osv.  
 
På den led kan julemarkedet være en platform for profilering af de små foreninger på Østerbro og 
hjælpe den enkelte lille klub til at blive mere synlig. Ligeledes et udmærket projekt at profilere 
Lokaludvalget på som lokal initiativmager og bylivsskaber.  
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Idéen er at erhvervsdrivende betaler leje for at have en stand med julerelaterede produkter. 
Fordelingen af stande/boder kan ske gennem et tilmeldingssystem, hvor der inviteres i lokalavisen, 
Østerbrobasen o.l. til at tilmelde sig med en bod. 
 
Lokaludvalgets sekretariat/projektmedarbejder afvikler arrangementet i samarbejde med 
fagudvalget for Kultur og Fritid og andre interesserede medlemmer i Lokaludvalget. Køb af 
eksterne ydelser til afvikling, opsætning og bemanding af julemarkedet vil være nødvendigt 
kapacitetsmæssigt. Et eventbureau, en projektmager e.l. vil være nødvendigt at hyre for at kunne 
afvikle julemarkedet – eksempelvis skal der være en ansvarlig på pladsen i hele åbningstiden til 
praktiske problemer o.l. 
 
Før der udarbejdes et konkret projektforslag, ønsker Fagudvalget for Kultur og Fritid 
Lokaludvalgets tilkendegivelse af, om projektet har interesse for Lokaludvalget. 
 

ØKONOMI 

Fagudvalget for Kultur og Fritid forestiller sig en budgetramme på 200.000 kr., som finansieres af 
lokaludvalgets puljemidler 2010.  

 

VIDERE PROCES 

Såfremt Lokaludvalget positivt tilkendegiver en interesse for projektet, vil Fagudvalget for Kultur 
og Fritid bede sekretariatet udarbejde et konkretprojektforslag, som vil blive fremlagt for 
Lokaludvalget på augustmødet.  

 

 

  

 

 

 
 
BILAG 
Østerbro Lokaludvalgs julemarked - idéoplæg 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget tog fagudvalgets orientering til efterretning. 
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2. at: Der blev stemt om Fagudvalgets for Kultur og Fritids indstilling: 
For: 13   Imod: 1   Undlod: 6 
Lokaludvalget tilkendegav interesse for forslaget og beder sekretariatet lave et konkret 
projektforslag. 
 
3. at: Lokaludvalget valgte Inger-Marie Dyrholm som tovholder på projektet. 
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10.  Ændringer i bevilligede projekter (2010-81438) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandsskabet indstiller, 

1. at Lokaludvalget grundet væsentlige ændringer i projektet tilbagekalder 
bevilling på 39.000 kr. af 2010 puljemidler til projekt ”Gyldent Frynsetræ”.  

2. at Lokaludvalget grundet væsentlige ændringer i projektet tilbagekalder 
bevilling på 77.943 kr. til projekt ”Tre gavlmalerier i Irmingersgade”.  

 

PROBLEMSTILLING 

”Gyldent Frynsetræ” 

Lokaludvalget bevilligede den 18. maj 2010 39.000 kr. til skulpturen ”Gyldent Frynsetræ”. 
Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra kunstneren, som fortæller, at skulpturen er en 
midlertidig opstilling, der grundet skrøbelige materialer skal nedtages igen til efteråret 2010 efter 
ca.  2 måneder. Der er i ansøgningen ikke nævnt, at der er tale om en midlertidig installation. 

”Tre gavlmalerier i Irmingersgade” 

Lokaludvalget bevilligede den 16. februar 2010 77.943 kr. til projekt ”Tre gavlmalerier i 
Irmingergade”. Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra ansøgeren, som ønsker at flytte 
projektet til at omfatte et stort gavlmaleri i Østbanegade.  

 

LØSNING 

Formandsskabet vurderer, at ændringerne i begge projekter er af en sådan karakter, at der er tale om 
helt nye projekter. En bevilling af puljemidler vil derfor kræve en fornyet ansøgning til 
Lokaludvalget. Der henvises til Østerbropuljens 3. ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 13. 
august 2010.  

I forhold til de bevilligede puljemidler, er der med projektændringerne tale om ændrede 
forudsætninger, hvilket ifølge lokaludvalgets regulativ betyder, at projektstøtten må tilbagekaldes. 

 

VIDERE PROCES 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling med at meddele ansøgerne lokaludvalgets 
beslutning.  
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BILAG 
Ansøgning - Gyldent frynsetræ 
Ansøgningsskema - tre gavlmalerier i irimingersgade 
Kunstnerens ændringer - Gyldent Frynsetræ 
Ændringer i projekt - Tre gavlmalerier i Irmingergade 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget besluttede at tilbagekalde bevillingen af puljemidler til projekt "Gyldent 
Frynsetræ". 
 
2. at: Lokaludvalget besluttede at tilbagekalde bevillingen af puljemidler til projekt "Tre 
gavlmalerier i Irmingersgade". 
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11.  Udsatte puljeansøgninger (2010-82480) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller, 

1. at fagudvalget indstillinger til puljeansøgningerne til Østerbropuljen. 

 

PROBLEMSTILLING 

På Lokaludvalgets møde den 18. maj 2010, blev behandlingen af 7 puljeansøgninger udsat til 
lokaludvalgets møde den 8. juni 2010.  

 

LØSNING 

 

”Rytmisk leg med sanserne” af Øbro-Jagtvej Bibliotek 

Der søges om 20.000 kr. 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at der bevilliges 20.000 kr. til projektet. 

 

”Alletiders Atletikskole”  af Københavns Idræts Forening 

Der søges om 11.000 kr. 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at der bevilliges 11.000 kr. til projektet. 

 

”Kulturfestial for alle børn på Østerbro”  af Kildevældparkens legeplads 

Der søges om 90.700 kr. 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at der bevilliges 20.000 kr. til projektet. Der er de seneste 
to år givet støtte til projektet, og fagudvalget henviser til, at ansøger søger støtte andre steder også. 

 

”Så kører dansebussen” af Karina Elver 

Der søges om 14.623 kr. 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at der bevilliges 14.623 kr. til projektet, da det gavner alle 
skoler og institutioner på Østerbro. 
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”Ungelinien Østerbro”  af Peter Rasmussen 

Der søges om 30.000 kr. 

Fagudvalget for Børn og Unge indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalget vurderer, at 
ansøgningen bør diskuteres bredt. 

 

”Kvindemotion og integration i Ry.A.C ” af Rymarksvænge Aktiv Center 

Der søges om 26.869,50 kr. 

Fagudvalget for Beskæftigelse og Integration indstiller, at Lokaludvalget støtter projektet med 
6.200 kr. til indkøb af måtter, håndvægte og gymnastikbolde. Fagudvalget finder, at ansøgningen er 
et godt projekt. Det fremmer kvinder, der har problemer med overvægt og med at skabe netværk, og 
giver dem en social mulighed. Samtidig fremmer initiativet det, at være borger på Østerbro. 

 

”Senior IT”  af Rymarksvænge Aktiv Center 

Der søges om 32.000 kr. 

Fagudvalget for Sundhed og Omsorg indstiller, at ansøgningen afvises, da der er tale om 
driftsomkostninger, som Lokaludvalget ikke yder støtte til. Fagudvalget er som udgangspunkt 
positiv overfor projektet og opfordrer ansøger til i stedet at forsøge at søge midler hos 
Nordeafonden. 

 

ØKONOMI 

Budget Østerbropuljen 2010 2.544.000 kr. 

Disponeret pr. 8. juni 2010 1.791.836 kr. 

Resterende beløb pr. 8. juni 2010 752.164 kr. 

Resterende beløb i Østerbropuljen, såfremt indstillingerne 
til dagsordenens pkt. 10, 11 og 12 følges*. 

722.282 kr. 

 

* I pkt. 10, indstilles en tilbagekaldelse af puljemidler i alt 116.943 kr. 

   I pkt. 11 indstilles bevilling på i alt 146.823 kr. 

   I pkt. 12 indstilles bevilling på i alt 75.000 kr. 
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VIDERE PROCES 

Lokaludvalget træffer afgørelse om støtte fra Østerbropuljen. Sekretariatet varetager den videre 
sagsbehandlingsproces.  

 
 
BILAG 
Oversigtsskema puljeansøgninger 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
1. at:  
"Rytmisk leg med sanserne": 
Magdalena Szymanski var fravændende under behandlingen af ansøgningen 
Der blev stemt om Fagudvalget for Børn og Unges indstilling om bevilling af 20.000 kr: 
For: 11   Imod: 3   Undlod: 3 
Fagudvalget indstilling om bevilling af 20.000 kr. blev tiltrådt. 
 
"Alletiders Atletikskole": 
Magdalena Szymanski var fraværende under behandlingen af ansøgningen 
Der blev stemt om Fagudvalget for Børn og Unges indstilling om bevilling af 11.000 kr. til 
projektet 
For: 15   Imod: 2   Undlod: 2 
Fagudvalgets indstilling om bevilling af 11.000 kr. til projektet blev tiltrådt. 
 
"Kulturfestival for alle børn på Østerbro" 
Magdalena Szymanski var fraværende og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen 
Der blev stemt om Fagudvalget for Børn og Unges indstilling om bevilling af 20.000 kr. 
For: 16   Imod: 2   Undlod: 0 
Fagudvalgets indstilling om bevilling af 20.000 kr. blev tiltrådt. 
 
"Så kører dansebussen" 
Magdalena Szymanski var fraværende og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen. 
Der blev stemt om Fagudvalget for Børn og Unges indstilling om bevilling af 14.623 kr. 
For: 18   Imod: 0   Undlod: 1 
Fagudvalgets indstilling om bevilling af 14.623 kr. blev tiltrådt. 
 
"Ungelinien Østerbro" 
Der blev stemt om Fagudvalget for Børn og Unges indstilling om afvisning 
For: 18   Imod: 0   Undlod: 2 
Fagudvalgets indstilling om afvisning blev tiltrådt.  
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"Kvindemotion og Integration" 
Der blev stemt om Fagudvalget for Beskæftigelse og Integrations indstilling om bevilling af 6.200 
kr. 
For: 15   imod: 3   Undlod: 2 
Fagudvalgets indstilling om bevilling af 6.200 kr. blev tiltrådt. 
 
"Senior IT" 
Der blev stemt om Fagudvalget for Sundhed og Omsorgs indstilling om afvisning 
For: 14   Imod:0   Undlod: 5 
Fagudvalgets indstilling om afvisning blev tiltrådt. 
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12.  Puljeansøgning - MuCirkus (2010-82253) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandsskabet indstiller, 

1.         at Lokaludvalget behandler ansøgningen.  

Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, 

2.         at Lokaludvalget følger  fagudvalget indstilling til ansøgningen ”MuCirkus”.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg modtog i februar, pr. brevpost, en ansøgning om ”MuCirkus”. Ansøgningen 
levede ikke op til Lokaludvalget formkrav til en ansøgning til Østerbropuljen, da ansøgningerne 
ikke var indskrevet i officielt skema, og et egentligt budget manglede. Ansøger blev af sekretariatet 
gjort bekendt med manglerne, og blev bedt om at indsende manglende materiale, før ansøgningen 
ville kunne behandles.  

Sekretariatet har ved flere lejligheder haft mailkontakt med ansøger, som stillede sig uforstående 
over for, at Lokaludvalget ikke havde modtaget det tilsendte materiale. 

Efter nærmere undersøgelse viser det sig, at det ikke har været muligt at fremsende dokumenter til 
sekretariatet med vedhæftede filer på mere end 2MB.   

 

LØSNING 

Kutyme i sekretariatet er, at ufuldstændige ansøgninger sendes retur til ansøger med et krav om, at 
uddybet materiale skal fremsendes, før ansøgningen kan behandles. Først når det tilstrækkelige 
materiale er modtaget, vil ansøger få et kvitteringssvar for materialet og en dato for behandling. Det 
er derimod ansøgers eget ansvar at få ansøgningen fremsendt.  

Det er formandsskabets vurdering, at der i denne sag er tale om et grænsetilfælde. Men da en, om 
end ufuldstændig, ansøgning allerede var blevet fremsendt, vurderer formandskabet, at ansøgningen 
bør behandles.  

 

Fagudvalget for Kultur og Fritid har behandlet ansøgningen og indstiller: 

”MuCirkus”  af Jesper Lützhøft, der søges om 100.000 kr. 
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Fagudvalget for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilliges et begrænset tilskud til projektet på 
75.000 kr. Der er tale om et nyskabende initiativ, hvor den klassiske musik tages udenfor i 
gadebilledet. Dog vurderer fagudvalget at projektet er for dyrt, og indstiller derfor en begrænset 
støtte. 

 

ØKONOMI 

Budget Østerbropuljen 2010 2.544.000 kr. 

Disponeret pr. 8. juni 2010 1.791.836 kr. 

Resterende beløb pr. 8. juni 2010 752.164 kr. 

Resterende beløb i Østerbropuljen, såfremt indstillingerne 
til dagsordenens pkt. 10, 11 og 12 følges*. 

722.282 kr. 

 

* I pkt. 10, indstilles en tilbagekaldelse af puljemidler i alt 116.943 kr. 

   I pkt. 11 indstilles bevilling på i alt 146.823 kr. 

   I pkt. 12 indstilles bevilling på i alt 75.000 kr. 

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget beslutter at behandle ansøgningen og følger Fagudvalget for Kultur og Fritids 
indstilling. 

Sekretariatet varetager den videre sagsbehandling med afsendelse af Lokaludvalgets beslutning til 
ansøger.  

 
 
BILAG 
Ansøgningsskema - MuCirkus 
Projektbudget MuCirkus 
Vision om Mucirkus.doc 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
1. at: Lokaludvalget valgte at behandle ansøgningen 
 
2. at: Der blev stemt om Fagudvalget for Kultur og Fritids indstilling om bevilling på 75.000 kr. 
For: 15:   Imod: 1   Undlod: 3 
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Fagudvalget indstilling om bevilling på 75.000 kr blev tiltrådt. 
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13.  Eventuelt (2010-82168) 
 

 

 
 
BILAG 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010 
 
  
 
 
 
 
 


