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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 4. maj 2010 af Susanne Møller vedrørende status for planen ”Lidt mere Nordvest”.

Spørgsmål 1
Hvordan er tidsplanen for gennemførelse af de forskellige byggerier?
Svar
Kulturhus Nordvest
Der har været arkitektkonkurrence i 2009 om Kulturhus Nordvest.
Byggeriet er i gang og forventes afsluttet medio 2011.
Dans i Nordvest
Forvaltningen er p.t. i gang med fundraising af de resterende ca. 25
mio. kr. til byggeriets gennemførelse. Der forventes en afklaring på
fundraisingen i begyndelsen af august, hvorefter byggeriet kan projekteres færdigt og igangsættes. Huset vil tidligst være klar til brug efteråret 2011.
Spørgsmål 2
Hvilke af de tidligere brugere af Kulturhuset er i dag genhuset og
hvilke mangler at blive genhuset? Er der nogle af dem, som i dag har
midlertidige lokaler?
Svar
Alle tidligere brugere af kulturhuset er i dag genhuset. Dans i Nordvest og enkelte andre brugere anvender p.t. gymnastikfaciliteterne på
Frederikssundsvejens Skole. Dans i Nordvest flytter – sammen med en
række af andre foreninger – ind i det nye danse- og bevægelseshus i
det tidligere kapel på Bispebjerg, som – efter planen – står klart i efteråret 2011.
Børne- og Ungdomsforvaltningen overvejer p.t. at anvende skolen
som 10. klasse-center. Såfremt dette sker, vil foreningerne fortsat
kunne benytte faciliteterne. I modsat fald vil foreningerne kunne indgå
i fordelingen af lokaler under folkeoplysningsloven.
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Spørgsmål 3
Hvor store forventes de samlede udgifter til planen at blive? Er der
sket ændringer i budgettet det sidste år?
Svar
Kultur Nordvest
Der er med budget 2009 afsat 61,9 mio. kr. til byggeriet af det nye
kulturhus. Der er yderligere afsat 14 mio. kr. til øget fremkommelighed i området.
Dans i Nordvest
Projektet har et samlet budget på 43 mio. kr. (inkl. fondsmoms), hvoraf Københavns Kommune har afsat 18,4 mio. kr. Kommunen er i dialog med fonde vedr. restfinansieringen på ca. 25 mio. kr.
Budgetterne er ikke ændret det seneste år.
Spørgsmål 4
Hvor mange udgifter er allerede afholdt?
Svar
Der er skrevet kontrakter om det samlede byggeri af kulturhus Nordvest. Der er p.t. brugt ca. 50 mio. kr.
Der er anvendt ca. 2,77 mio. kr. til projektering af Dans i Nordvest.
Venlig hilsen
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