
www.kk.dk/of2018

PLADS TIL
BYENS BØRN



www.kk.dk/of2018

 

Klar til flere børn og unge
Københavns befolkningsvækst skyldes 
især nyfødte, og der vil de kommende år 
komme mange flere børn i byen. Vi afsæt-
ter derfor 298,7 mio. kr. til at udvide og 
bygge nye daginstitutioner og flere pladser 
på vores specialskoler. Samtidig afsætter 
vi 14,2 mio. kr. til at planlægge sporudvi-
delser på Nørre Fælled Skole og Blågård 
Skole, samt til ny skolekapacitet i Sydhavn. 
Der afsættes desuden 130 mio. kr. til gen-
husning i forbindelse med den nødvendige 
renovering af en række af byens skoler og 
institutioner. Der afsættes også midler til  
at sikre to grunde til fremtidige skoler i 
hhv. Kødbyen og ved Torveporten i Valby.  

Indsats for udsatte områder og svage
Vi afsætter 2,9 mio. kr. til at udvide 
kapaciteten på Jobcenteret på Lærkevej, 
som har ansvaret for de sårbare ledige. 
Samtidig afsætter vi 2,2 mio. kr. til at 
opretholde serviceniveauet på byens her-
berger og krisecentre, og 1,8 mio. kr. til 
at planlægge renoveringen af bo- og dag-
tilbuddet på Pallesvej 56. Vi afsætter også 
2 mio. kr. til en forlængelse af en elevator 
på plejecenteret Slottet på Nørrebro, som 
skal sikre bedre adgangsforhold. 

Gode og trygge byrum
København skal være en nem og sikker 
by at komme rundt i. Vi afsætter 76,7 
mio. kr. til etablering af en cykel- og 
gangforbindelse gennem Mimersparken 
og Mjølnerparken kaldet Nordvestpas-
sagen. Samtidig afsættes der 55,2 mio. 
kr. til byrumsforbedringer ifm. skybruds-
sikring i Hans Tavsens Park. Desuden 
afsætter vi 2,0 mio. kr. til undersøgelser 
af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro 
og trafiksikring af Stefansgade. 
  
Der afsættes 1 mio. kr. til flere tryg-
hedsløft i byen. Desuden afsætter vi 3,7 
mio. kr. til supplerende finansiering 
af Mimersparkens kvarterhus, som er 
et samlingspunkt for beboerne i lokal-
området. Der afsættes samtidig midler 
til at øge renhold og tryghedsskabende 
vagtrundering i Kødbyen omkring stof-
indtagelsesrummet på Halmtorvet 17.  

Fritidsaktiviteter og kultur 
I takt med, at byen vokser kommer der 
mere pres på københavnernes adgang 
til fritids- og kulturtilbud, som der i 
forvejen er mangel på. København er 
placeret som nr. 88 ud af 98 kommuner 
i forhold til indbyggere pr. svømme-
hal. Vi afsætter derfor 71,5 mio. kr. til 
medfinansiering af Papirøens kommende 
svømmehal og Kampsportens Hus i 
Nordvest. Desuden afsætter vi 10 mio. 
kr. til ombygningen af Kedelhuset i 
Carlsberg Byen. Der afsættes samtidig 
midler til forberedelse af World-Pride  
og EuroGames i 2021 og til renovering 
af plænerne i Fælledparken.  

København vokser hvert år med ca. 10.000 nye indbyg-
gere, og derfor har vi brug for skoler, daginstitutioner og 
fritidstilbud med tilstrækkelig plads. Den udfordring skal 
der tages hånd om. Vi afsætter derfor penge til udbygning 
af vores daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, så vi er klar 
til de nye københavnere.  

HÅND OM KØBENHAVNS 
UDVIKLING

2.975
daginstitutions-
pladser mangler  
de næste 3 år.

MIDLERNE I OVERFØRSELSSAGEN 2017-2018 GÅR OVERORDNET TIL

UDSATTE  
OG TRYGHED

16,1 mio. kr.

SKOLER OG 
DAGSINSTITUTIONER

527,8 mio. kr.

FREMKOM-
MELIGHED

134 mio. kr. FRITIDS-
AKTIVITETER

85,5 mio. kr.


