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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 30. marts 2009 af Katrina Feilberg vedrørende udbygningsplaner for Bavnehøj

Spørgsmål
”Der ønskes en redegørelse for økonomien i udbygningsplanerne for
Bavnehøj/Streetmekka og mindreforbrug til Streetmekka 2009.”

Svar
I budgettet for 2008 afsatte Borgerrepræsentationen 18 mio. kr. til renovering af Bavnehøj Friluftsbad samt 40 mio. kr. til etablering af
StreetMekka og AFUK i remiserne bag Enghavevej 82. 15 af de 40
mio. kr. gik til renovering af en remise på Bavnehøj til StreetMekka
og 15 mio. kr. + 10 mio. kr. fra salg af Kigkurren gik til renovering af
remise til brug for AFUK.
I budget 2008 afsatte Borgerrepræsentationen også 2 mio. kr. til en
proces, hvor borgerne i Kongens Enghave og på Vesterbro – og kommende brugere af faciliteterne på Bavnehøj - inddrages i udarbejdelsen af en helhedsplan for Bavnehøjområdet. Den proces blev igangsat
i foråret 2008.
Udbygningsplaner for Bavnehøj/StreetMekka
Helhedsplanen for Bavnehøj blev besluttet i 2008 med en opdeling i 3
etaper. Der blev afsat henholdsvis 10,6 mio. kr. i 2009 - som blev udmøntet i BR den 2. april 2009 - samt 15 mio. kr. i 2010 og 7,2 mio. kr.
i 2011.
De 10,6 mio. kr. afsat i 2009 vil blive anvendt, som følger:
Friareal ved Bavnehøj Friluftsbad
Gårdområdet bag Enghavevej 82

1,5mio.kr
8,3 mio. kr.

(hvor funktionerne AFUK, StreetMekka, Copenhagen Skatepark og
Projektværksted skal bindes sammen ved etablering af en række multianvendelige faciliteter)
Et kunstnerisk vartegn

0,5mio.kr.

Videreudvikling af helhedsplanen

0,3 mio. kr.

I alt

10,6 mio. kr.
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Ansøgning om ekstern støtte
Københavns Kommune har i samarbejde med interessenterne i området søgt Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om 5,6 mio. kr. til friarealet
i gården bag Enghavevej 82, installationer i StreetMekka mm.
Ansøgningen forventes behandlet i april 2009 og fordeler sig som følger:
•

1,6 mio. kr. til friarealer

•

2,8 mio. kr. til StreetMekka

•

0,7 mio.kr. til mobile og fleksible publikumsopbygninger, der
tillige kan anvendes til depot

•

0,5 mio.kr. til indretning af et særligt areal ud for Copenhagen
Skatepark til ophold, skating mm.

LOA har tilkendegivet, at de er positive over for projektet, og at det i
første omgang vil blive indstillet til bestyrelsen at støtte projekterne
vedr. friareal og StreetMekka med 3 mio. kr. Det er en forudsætning
for LOAs støtte, at projektet gennemføres i sin helhed, hvorfor der
”mangler” ca. 2 mio. i projektet.
Hvis der ikke opnås støtte fra LOA på 3 mio. kr., bliver der ikke etableret en dj-bro og foldeporte i StreetMekkas facade mod gården.
Mindreforbrug til StreetMekka 2009
Der er afsat ca. 3,2 mio. kr. til driften af StreetMekka i 2009. Da faciliteten først forventes at åbne den 1. oktober 2009, bliver alle midlerne
ikke anvendt.
Der skal dog afsættes ca. 1,2 mio. kr. til husleje for året. Derudover
forventes det, at StreetMekka skal anvende yderligere 1 mio. kr. til
driften af anlægget i 2009.
Dermed er der 1 mio. kr. tilbage i driftsmidler i 2009.
Det blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. marts 2009 foreslået, at 0,4 mio. kr. af disse midler anvendes til etablering af et frivillighedskorps. Sagen blev udsat til den 16. april.
Der er reserveret 0,5 mio. kr. af beløbet til ”Culture Boks”. Der er p.t.
udbetalt 250.000 kr. til projektet.
Venlig hilsen
Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen

