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Med budget 2021 sætter partierne bag aftalen ikke bare fokus på 
københavnernes hverdag og livskvalitet og styrker velfærden nu og 
her. Vi kigger også ud i fremtiden med et ønske om at overlade et 
grønt, stormflodssikret København med et tilgængeligt boligmarked 
til byens fremtidige generationer. Årets budgetaftale står i velfærdens 
og Lynetteholms tegn.

Investering i velfærd  
og fremtidens grønne by

Minimumsnormeringer
Med budget 2021 tager vi både hånd 
om Københavns børn nu og her – og 
om dem, der kommer til i fremtiden. 
Fra 2022 indfører vi minimumsnorme-
ringer i alle københavnske daginstituti-
oner, så der bliver mere tid og omsorg 
til det enkelte barn. Og så fortsætter vi 
naturligvis de massive investeringer i 
skoler og dagtilbud, så vi skaber plads 
til de mange børn, der støder til hvert 
eneste år. 

Lynetteholm
Hvordan sikrer vi, at de børn, der 
fødes i dag, også har råd til at bo 
i København, når de bliver gamle?  
Med boliger til 35.000 københavnere 
skaber den nye bydel Lynetteholm 
nødvendig plads til flere køben-
havnere, uden at boligpriserne stiger 
mod himlen. Samtidig beskytter 
vi København mod fremtidens 
stormfloder.  

Partierne bag budget 2021 vil arbejde 
for infrastruktur til Lynetteholm, der 
kan mindske trafikken i Københavns 
centrum. Vi stiller en garanti på 400 
mio. kr. for at sikre finansieringen af 
et kystlandskab ud mod Øresund på 
størrelse med Københavns største 
park, Valbyparken. 

En grøn fremtid
Også i den nære fremtid skal 
København være en grønnere by. 
København skal have mere vild 
natur og nem adgang til grønne 
områder, hvor vi kan bevæge os eller 
bare finde ro. Med budget 2021 
tager vi også nye skridt mod mindre 
biltrafik i Middelalderbyen og en 
renere by.  Og vi sætter penge af 
til et landstrømanlæg for at stoppe 
forurening fra krydstogtskibe  
i fremtiden. 

En socialt ansvarlig by
København skal også fremover være 
en socialt ansvarlig by, der tager hånd 
om sine ældre og sine mest udsatte 
børn og voksne. I budget 2021 får 
socialområdet et løft med en samlet 
investeringsplan på 344 mio. kr. over 
de næste fire år. Samtidig fortsætter 
vi den positive udvikling i byens 
udsatte boligområder. Ingen områder 
i København skal stå på statens 
'ghettoliste' i 2030.  

Hjælp til turismen efter corona 
Coronakrisen er gået ekstremt hårdt 
ud over Københavns erhvervsliv – ikke 
mindst turist- og oplevelsesbranchen. 
I foråret sørgede Københavns Kom-
mune for en række hjælpepakker mod 
coronaens skadevirkninger. 

Med budget 2021 opretter vi en 
ny turismepulje, som kan styrke 
København som en bæredygtig  
og attraktiv destination.

Investeringer og effektiviseringer  
Med flere københavnere og et pres 
på økonomien skal vi finde nye måder 
til fortsat at tilbyde københavnere 
kernevelfærd af høj kvalitet. Det sker 
bl.a. med smarte investeringer, så vi 
kan frigive midler til kernevelfærd. 
Der investeres samlet 107 mio. kr. i 
bl.a. nye velfærdsløsninger, så vi kan 
gøre tingene smartere. Dertil er der 
samlede effektiviseringer for ca. 362 
mio. kr. i 2021 – bl.a. på administration. 
Alt sammen for at få råd til og styrke 
kernevelfærden – dér hvor der er brug 
for den.  Vi løfter desuden budgettet 
med 217 mio. kr. for at følge med 
befolkningstallet – flere børn, udsatte 
og ældre københavnere. 

Læs mere på kk.dk/budget2021



Udvalgte initiativer i budget 2021

Bagsværd: Reetablering af botilbuddet Granvej

Dianalund: Renovering af botilbuddet Fredskovvej

Skodsborg: Renovering af botilbuddet Jacob Michaelsens Minde

Udenbys

Cykelforbindelser, boligsociale helhedsplaner 
og kvalitetsløft af dagtilbud, Hørgården

Nye gulve og ny mobil-tribune, 
Valby Hallen

Beboerhus med kultur- og fritidsfaciliteter, 
Bellakvarteret

Planlægning af botilbud til borgere med 
sindslidelse, Solterasserne

Boligsociale helhedsplaner, Sigynsgade
Skoleidrætshal og spiseområde, Nørre Fælled Skole 

Ny daginstitution, skolehave,  
Den Grønne Kile og Bræmmen, 
Artillerivej

Botilbud til unge med autisme, 
Magretheholm

Planlægning af ny skole, Nordhavn

Miljøundersøgelser af metro og 
Østlig Ringvej, Lynetteholm

Kystlandskab, Lynetteholm

Udvidelse af specialklasserækken,  
Skolen på Strandboulevarden

Kvalitetsløft af dagtilbud, Mjølnerparken og Lundtoftegade

Madskole, Blågårds Skole

Botilbud til udsatte voksne, Vanløse

Forsøg med demensvenligt  
byområde, Vanløse

Energicenter Voldparken

Igangsætning af helhedsrenovering, Fensmarkskolen

Musikhuset København, Kgs. Enghave

Renovering af Langebro

Natteværter, indre by

Afslutning på Farumruten, supercykelsti

Sikring af lokalmiljø, Provstevej

Boligsociale helhedsplaner, Amagerbro

Sikker skolevej etape 2, Skolen ved Sundet

Boligsociale helhedsplaner, Urbanplanen

Renovering og øget belysning, Kløvermarkens Idrætsanlæg

Ny cykelsti, Refshaleruten

Omlægning af sti ved Garnisons Kirkegård

Landstrøm til krydstogtskibe
Kunstgræsbane, Lersøparken

Grøn forbindelse mellem Utterslev Mose  
og Rentemestervej

Planlægning af klubhus, Bavnehøj Idrætsanlæg 

Udvikling af Valby Bibliotek 

Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

Sikker skolevej, Bellahøj Skole

Boligsociale helhedsplaner, Mimersgade

Udvidelse af Guldberg Skole,  
De Gamles By

Planlægning af ny skole, Valby Syd

Ny musikbygning, Sankt Annæ Gymnasium

Nyt grønt byrum, Folehavekvarteret
Planlægning af ny skole, 

Vejlands Kvarter

Investering i velfærd og 
fremtidens grønne by

Begrønning, Sundbyøster Plads

Beslysning ved Nørrebro Station 



Lynetteholm skal være en ny, mangfoldig bydel i Københavns 
Havn, der kan stormflodssikre byen og skabe plads til ca. 
35.000 beboere og arbejdspladser. Med budget 2021 er et 
flertal på Københavns Rådhus enige om at arbejde videre 
med Lynetteholm, og om at få igangsat VVM-undersøgelser af 
metro og Østlig Ringvej, som kan lede bilerne uden om byen.

København står midt i en historisk 
vækst, hvor næsten 10.000 nye 
københavnere kommer til hvert år. 
Samtidig skal byen sikres mod sti-
gende vandstande.

Bæredygtig, med grønne områder 
og kystlandskab mod Øresund bliver 
Lynetteholm et langsigtet bidrag 
til byens udvikling. Med boliger til 
35.000 københavnere og lige så 
mange arbejdspladser kan man skabe 
plads til flere københavnere og undgå, 
at boligpriserne stiger mod himlen.

Med budget 2021 vil Københavns 
Kommune arbejde for en aftale med 
staten om Lynetteholm – med fokus 
på bl.a. infrastruktur, der kan reducere 

trafikken i byens centrum. Og på at 
udviklingen skal ske så skånsomt som 
muligt over for klima, miljø og resten 
af København. Samtidig stilles der 
en garanti på 400 mio. kr. for at sikre 
finansieringen af et kystlandskab ud 
mod Øresund på størrelse med Kø-
benhavns største park, Valbyparken.

Infrastruktur til Lynetteholm
Fra 2018-2020 har Transportmini-
steriet og Københavns Kommune 
m.fl. undersøgt mulighederne for at 
betjene Lynetteholm med metro og 
en Østlig Ringvej. Der er undersøgt tre 
forskellige forslag til metro og ni bud 
på linjeføring af en Østlig Ringvej fra 
Nordhavn til Amagermotorvejen eller 
Øresundsmotorvejen ved lufthavnen. 

Metro over havnen
Partierne bag budget 2021 vil arbejde 
for at få igangsat miljøundersøgelser 
(VVM) af metrolinjerne M5 eller M5 
Vest, der går på tværs af havnen og 
forbinder Lynetteholm med Østerport 
og København H. Begge linjer vil des-
uden bidrage til at afhjælpe fremtidig 
pladsmangel i den eksisterende metro. 
M5 Vest dækker samtidig Indre Nørre-
bro og Rigshospitalet, der i dag ikke 
har metro.

Østlig Ringvej som sænketunnel 
Partierne bag budget 2021 vil samtidig 
arbejde for, at staten igangsætter en 
miljøundersøgelse (VVM) af Østlig 
Ringvej som en sænketunnel langs 
kysten – bl.a. med fokus på hvor- 
dan partikelforurening i tunnelen  
begrænses. En sænketunnel er 
relativt billigere end andre anlægs- 
metoder og skånsom for den 
eksisterende by. Denne linjeføring 
går udenom Amager Fælled. Ved 
anlæggelsen af Østlig Ringvej skal  
der tages hensyn til havmiljøet.

Den videre proces
Lynetteholm skal udvikles sammen 
med københavnerne, organisationer 
og faglige aktører. I december 2020 
får alle mulighed for at komme med 
input, når miljøundersøgelsen af selve 
anlæggelsen af holmen i Øresund 
sendes i offentlig høring. Her skal det 
bl.a. undersøges, hvordan jordtrans-
porten kan ske så skånsomt for den 
eksisterende by som muligt. 

Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til 
at håndtere ønsker rejst i høringen. De 
kommende år vil københavnerne og 
faglige aktører løbende blive inviteret 
til dialog og idéudvikling. 

Læs mere på kk.dk/lynetteholm
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København skal have mere vild natur og nem adgang til grønne 
områder, hvor vi kan mødes, bevæge os eller finde ro. Med 
budget 2021 fortsætter vi med at skabe bedre cykelforhold  
og tager nye skridt mod mindre biltrafik og en renere by. 

Fra gråt til grønt
Sundbyøster Plads forvandles over 
de næste år til et nyt mødested med 
store træer og trygge rammer. Også 
Folehavekvarterets centrale byrum 
bliver grønt med forskellige havety-
per, som kan fremme fællesskab og 
fritidsliv, mens der er afsat penge til at 
bevare sæsonblomsterne i hele byen.

Flere frugttræer og buske 
Københavnerne kan se frem til 
at kunne plukke frugt og bær fra 
offentlige grønne områder. Med 
budget 2021 bliver der plantet 
frugttræer, buske og spiselige planter  
i parker og på kirkegårde i byen. 

Løft til Utterslev Mose 
Københavnerne skal nemt kunne 
komme til byens grønne områder. 
Derfor sætter vi penge af til foranalyse 

af en ny grøn forbindelse fra Nørrebro 
via Nordvest til Utterslev Mose, som 
også får nye infoskilte.

Biodiversitet og bynatur 
Midt i storbyen skal vi sikre en 
mangfoldig bynatur med fx vilde 
planter og dyreliv. Med budget  
2021 sætter vi penge af til en ny bio-
diversitetsstrategi for København,  
hvor også københavnerne bliver 
involveret undervejs. 

Der oprettes en pulje på 5 mio. kr. 
til borgerdrevne initiativer, som 
fremmer bynatur og naturoplevelser, 
og der er afsat 1,8 mio. kr. i 2021-
2023 til at skabe mere utæmmet 
bynatur – lige fra blomstrende  
urter under byens træer til buske  
og skovbryn i parker og fuglekrat  
i naturområder. 

Flere badezoner 
Mange københavnere nyder godt af 
at kunne tage en dukkert i havnen, 
hvor der nu er afsat penge til 1-2 
badezoner mere.  

Endnu bedre cykelby  
København skal fortsat være en af 
verdens allerbedste cykelbyer. Derfor 
investerer vi 75 mio. kr. i sikre skoleveje 
ved en række skoler og en række nye 
cykelinitiativer – bl.a. nye cykelstier på 
Farumruten og Refshaleruten samt 
oprydning og indsamling af efterladte 
cykler rundt om i byen.

Landstrøm til krydstogtskibe 
Store krydstogtskibe kommer nu et 
stort skridt tættere på at kunne bruge 
el frem for at brænde diesel af og 
forurene luften, når de lægger til kaj 
i København. Vi afsætter penge til at 
medfinansiere et landstrømanlæg på 
Langelinje og i Nordhavn, som ventes 
klar i 2023.

Mindre biltrafik i Middelalderbyen 
For at sikre en attraktiv bymidte med 
bedre plads til fodgængere, cyklister 
samt spændende byrum går vi videre 
med projektet om mindre biltrafik i 
Middelalderbyen. Der er her afsat 9 
mio. kr. til erhvervsanalyser, byrums-
forsøg samt en byrums- og trafikplan. 

Renhold af Nørreport og Israels Plads 
Byens gader og pladser skal være 
rene og uden affald, der flyder. Vi 
har afsat 5,4 mio. kr til fortsat at sikre 
rengøring af Nørreport Station og 
Israel Plads samt opsyn med toilettet 
på Nørreport. Også renhold af byens 
øvrige offentlige toiletter fortsætter. 

Grøn by med  
renere luft

75
mio. kr. til bedre
cykelforhold 
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København går forrest og sikrer flere pædagoger til børnene 
med budget 2021 og minimumsnormeringer allerede fra 
2022. De massive investeringer i skoler og dagtilbud fortsæt-
ter, mens vi skaber bedre sammenhæng i familiens digitale 
univers.

Minimumsnomering fra 2022
En god start på livet giver en solid 
ballast senere. Med budget 2021 går 
København foran med en historisk stor 
investering på 450 mio. kr. i 2021-2024 
og indfører minimumsnormeringer 
i byens daginstitutioner fra 2022. 
Med tre vuggestuebørn per voksen 
og seks børnehavebørn per voksen 
bliver der mere tid og omsorg til det 
enkelte barn. Københavns Kommunes 
investering kommer oveni det statslige 
tilskud til bedre normeringer. 

Høj kvalitet i dagtilbuddene 
Flere voksne gør det ikke alene. 
Kvaliteten af det pædagogiske 
arbejde skal naturligvis følge med. 
Rekruttering og fastholdelse af 

dygtige pædagoger skal styrkes, 
flere skal op i tid, mens ledige 
københavnere via den to-årige 
merituddannelse skal kunne uddanne 
sig til de mange nye stillinger. 
Der indføres en ny, praksisnær 
uddannelse af dagtilbudsledelsen. 
Ordningen med socialrådgivere i 
dagtilbud videreføres.

Flere daginstitutionspladser
København vokser, og flere og flere 
børn får brug for en institutionsplads, 
når forældrene skal retur til arbejde 
eller uddannelse. Der sættes midler 
af til en ny daginstitution med 
plads til ti grupper på Artillerivej 
69H. Samtidig skabes der plads til 
et nyt byrum Den Grønne Kile til 
glæde for området, som også bliver 

hjemsted for Skolehave Islands 
Brygge. Ved Lergravsparken bliver 
daginstitutionen F/S Rosa udvidet 
med seks grupper.

Mere folkeskole 
Der kommer flere børn i byen, og flere 
vælger de københavnske folkeskoler til. 
Med budget 2021 sætter vi penge af til 
at planlægge i alt tre nye skoler - i Val-
by Syd, i Vejlands Kvarter samt i Nord-
havn. Guldberg Skole udvides med 
en helt ny skolebygning i De Gamles 
By, hvor skolens større elever skal gå – 
mens de nuværende skolebygninger 
ombygges og helhedsrenoveres til 
børnene i indskolingen. 

Bedre faciliteter på skolerne
Udover opførsel af nye skoler forbed- 
rer vi løbende faciliteterne på byens 
eksisterende skoler. Med budget 2021 
etableres en skoleidrætshal og spise- 
område ved Nørre Fælled Skole og  
madskole på Blågård Skole. Der sættes 
også midler af til madkundskab-
faciliteter på Islands Brygge Skole.

Ved Sankt Annæ Gymnasium gives 
der grønt lys til at opføre en ny 
musikbygning med musiksal, øve- 
og undervisningslokaler, som både 
gymnasiet og folkeskolen får gavn af.

Flere specialundervisningspladser 
Med flere københavnere er der også 
flere børn og unge med brug for 
ekstra hjælp og støtte i hverdagen. 
Derfor udvides specialklasserækken 
ved Skolen på Strandboulevarden. 

Den digitale hverdag 
KBH-barn erstattes med Aula, så for-
ældre fremover har samme digitale 
platform til både dagtilbud og skole. 

Endnu bedre hverdag  
for byens børn  

450
mio. kr. til flere hænder  
i daginstitutioner 

Københavns Kommune indfører minimumsnormeringer i 2022
Minimumsnormeringerne indføres dermed tre år tidligere end vedtaget af regeringen med finans-
loven for 2020. Der afsættes samtidig midler til at sikre flere årsværk, når byen vokser, samt midler til 
bevillingsudløb til årsværk. På den måde sikrer vi også minimumsnormeringerne i fremtiden.
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København skal også fremover være en socialt ansvarlig by, 
der tager hånd om både ældre og de mest udsatte børn, unge 
og voksne. Socialområdet skal have et løft, og med budget 
2021 kommer en samlet investeringsplan på 344 mio. kr. over 
de næste fire år.

I København skal alle mennesker have 
mulighed for at få den bedst mulige 
hverdag. Med en samlet investerings-
plan styrker vi hele socialområdet, så vi 
kan sikre den bedste støtte og øge livs-
kvaliteten for udsatte københavnere.

Støtte til børn der har det svært
Der skal tages hånd om de børn, der 
har det svært. Vi øremærker midler til 
at forebygge anbringelser af særligt 
udsatte børn og unge - og gennemføre 
de nødvendige anbringelser. Samtidig  
sætter vi ind med ekstra støtte til ud- 
satte unge i overgangen til voksenlivet.

Indsats på gadeplan
Københavns allermest udsatte bor-
gere, der lever på gaden, skal have 
mere hjælp. Der sættes midler af til 
opsøgende gadeplansmedarbejdere 
og til flere sagsbehandlere i hjemlø-
seenheden, mens vi fortsætter den 

opsøgende behandling af stofmis-
brug på gadeplan og med at holde 
døgnåbent i stofindtagelsesrummet 
H17 på Vesterbro. 

Flere sagsbehandlere 
Kvaliteten i sagsbehandlingen skal 
styrkes med flere sagsbehandlere på 
handicapområdet, til udsatte voksne 
og voksne med sindslidelse.

Bedre madkvalitet i botilbud
Der afsættes midler til at styrke 
madkvaliteten i byens botilbud.

Flere og bedre botilbudspladser
Med flere københavnere kommer der 
også et stigende behov for botilbud til 
københavnere med særlige behov. Vi 
sætter 82 mio. kr. af til nyt botilbud på 
Linde Allé med 20 pladser til udsatte 
voksne, 97 mio. kr. til et nyt botilbud 
med 30 pladser til unge med autisme 

på Søflygade på Magretheholm, 197 
mio. kr. til botilbuddet Granvej med 
52 pladser til sindslidende, mens 
der planlægges et nyt botilbud til 
københavnere med sindslidelse på 
Solterrasserne i Valby. Samtidig styrker 
vi på herberget Kollegiet på Gl. Køge 
Landevej fortsat mulighederne for, at 
beboerne kan flytte i egen bolig.

Barnets ven 
Med rollemodelprojektet Barnets 
Ven får udsatte børn mentorstøtte af 
en ung ressourcestærk frivillig, der 
kan støtte barnet i alt fra skolegang til 
sociale relationer og fritidsliv.

Hjælp til ældre 
København får flere ældre, og derfor 
sætter vi penge af til flere plejeboliger 
samt en ældrepakke med mere om- 
sorg for byens ældre. Over fire år til-
fører vi 17 mio. kr. til at forebygge mis- 
trivsel og ensomhed samt 12 mio. kr. 
til faste medarbejderteams på pleje-
hjem. Vi leverer fortsat praktisk hjælp 
samt høj kvalitet i maden til de ældre.

Stress
Stress koster den enkelte og samfundet 
dyrt i tabt livskvalitet, sygemeldinger 
og i værste fald ledighed. Vi fortsætter 
med stressforløb i Center for Mental 
Sundhed, så stressramte kan komme 
godt på højkant igen.  
 
Øvrige indsatser
• 4,3 mio. kr. til at indkvartere nyan-

komne flygtninge midlertidigt på 
Solterrasserne i Valby.

• 1,8 mio. kr. til at forlænge sam-
værstilbuddet Muhabet for 
borgere med sindslidelse og 
anden etnisk baggrund.

• 15,6 mio. kr. til at videreføre  
Frivilligcenteret EnergiCenter 
Voldparken.

Hånd om udsatte 
københavnere

344
mio. kr. til social 
investeringsplan 
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København skal have gode fysiske rammer og tilbud i hverda-
gen. Med budget 2021 styrker vi byrum, kultur og indsatsen i 
udsatte områder, så byen hænger sammen og er tryg at fær-
des i. Samtidig sikrer vi bedre vilkår for erhvervslivet - også 
for at hjælpe byen gennem coronakrisen. 

Erhvervsvenlig by 
København skal være et godt sted at 
drive virksomhed. Derfor er der afsat 
penge til at understøtte virksomheder  
i at styrke deres profil med bl.a.  
e-handel, online markedsføring og 
grøn omstilling efter corona-krisen, 
mens vi også fjerner taksten for til- 
ladelser til reklameskilte og fastholder 
afgiftsfritagelsen på bylivsaktiviteter. 

Hjælp til turismen
Turist- og oplevelsesbranchen i Kø-
benhavn er ekstraordinært hårdt ramt 
af coronakrisen. Vi opretter en ny  
turismepulje på 3,5 mio. kr. årligt i 
2021 - 2024 til at styrke København 
som en bæredygtig og attraktiv desti-
nation. Et tilsvarende beløb afsættes 
til bl.a. at fastholde København som 
en attraktiv kongresby, mens vi vide-
refører Copenhagen Visitor Service. 

Genopretning af byens rum 
Ordentlige fysiske rammer bidrager 
til en god hverdag. Vi afsætter midler 
til at færdiggøre helhedsrenoveringen 
af Kildevældsskolen og Kulturcenter 
Kildevæld, mens der bliver lagt nye 
gulve i Valby Hallen, og Kløvermarken 
Idrætsanlæg forbedres. Samtidig 
bliver Langebro renoveret.

Løft af udsatte boligområder 
Udviklingen af Københavns udsatte 
boligområder fortsætter med 108 
mio. kr. til bl.a. at give et kvalitetsløft 
i dagtilbuddene, styrke idrætspro-
jektet for 10-17 årige, hjælpe unge 
godt videre i uddannelse samt øge 
sundheden i områderne. Samtidig 
igangsætter vi en helhedsorienteret 
gadeplansindsats i Hørgården,  
Lundtoftegade og Aldersrogade. 

Tryg og sikker by 
København skal være tryg og sikker. Der 
afsættes 129 mio. kr. i 2021-2024 til at 
fortsætte tryghedsindsatsen – bl.a. ved 
at få unge ledige med banderelationer 
i arbejde og beskytte de unge mod at 
blive indrulleret i bandemiljøet. 

Natteværter i Indre By
Flere københavnere i Indre By er 
generet af støj og møg fra byens 
natteliv. Derfor afsætter vi 8,4 mio.  
kr. til Københavns natteværter, som  
i dialog med byens unge skal hjælpe 
med at dæmpe festlarmen.

Nej tak til social dumping
Alle skal have fair løn- og arbejds- 
vilkår, når de løser opgaver for 
Københavns Kommune – fx på byens 
byggepladser. Alene i 2019 afslørede 
vi 219 tilfælde af social dumping, og 
vi fortsætter nu indsatsen inklusiv 
udrulning af ID-kortordningen.

Øvrige initiativer i budget 2021
• 200 mio. kr. som lån til fremdrift  

i Vandkulturhuset Papirøen
• 2,5 mio. kr. til at planlægge Musik-

huset København (Vesterbrogade 
59)

• 3,9 mio. kr. til beboerhuset Bella 
Uno i Bellakvarteret, Ørestad 

• 14 mio. kr. til at åbne svømmehal-
len på Rymarksvej for Københavns 
svømmeforeninger

• 13,3 mio. kr. til at udvikle Valby 
Bibliotek

• 2,3 mio. kr. til Kulturhus i Brønshøj 
Gamle Skole

• 3,2 mio. kr. til hhv. Teater Sort/Hvid 
og Husets Teater

• 12,4 mio. kr. til sagsbehandling  
i Huslejenævnet.

• 8,4 mio. kr. til at fortsætte Sjæl-
landsgade Bad.

Attraktiv og sammen-
hængende by  

108
mio. kr. til udsatte  
boligområder

Renovering af 
Langebro

Styrket turisme

Idræt i udsatte boligområder


