Et København

der er aktivt
Et aktivt liv giver livskvalitet og skaber relationer
mellem unge og ældre, mellem høj og lav – om det er
musik, sport eller en tur på bibliotekerne. Idræts- og
kulturtilbud skal være attraktive, og alle skal have mulighed for at bruge dem.
Skibakke på Amager
Med budget 15 afsætter vi godt 30 mio.
kr. i lån til et nyt unikt rekreativt område for københavnerne – med sine 85
meter bliver Amager Bakke ved Amager
Ressource Center til Københavns største
”bjerg”.

En storby med
events og festivaler
Vi øger støtten til events og festivaler med
i alt 51,6 mio. kr. i 2015-18 for at profilere København internationalt. Det gavner
både turismen og investeringer i byen.
Københavns Museum
flytter og forbedres
Københavns Museum får nye og bedre
rammer i Stormgade i museumskvarteret
tæt på Nationalmuseet.

FerieCamp
FerieCamp forlænges, så børn og unge
fra seks udsatte boligområder fortsat
kan deltage i en lang række aktiviteter i
skoleferierne.

VM i ishockey
VM i ishockey skal afholdes i København
i 2018. Vi afsætter 5 mio. kr. til at afholde
begivenheden. af slutrunden.

Udvidede åbningstider
på idrætsanlæg
Byens mange idrætsanlæg skal udnyttes
Budget15

kommende kultur- og fritidsprojekter

tidligere aftaler

7-mandsbaner
Ryparkens Idrætsanlæg
Skøjtebane
Weekendåbent i svømmehal Genforeningspladsen
7-mandsbaner
Tingbjerg Idrætspark
Tingbjerg
Bibliotek/Kulturhus
Energicenter
Voldparken

Ny idrætshal
Lundehusskolen

Kulturcenter
Kildevældsskolen

Forprojektering
Skøjtehal Østerbro

BISPEBJERG
ØSTERBRO

BRØNSHØJ-HUSUM

Brønshøj Bibliotek
udvides inkl.
Borgerservice KVIK
Kunstgræsbane
FIX

Klubhus
Mimersparken

VANLØSE

Svømmehal
Bedre omklædning

Nyt bibliotek/
teatersal

Løbebane ved
Østerbro Stadion

Amager Skibakke

NØRREBRO

7-mandsbane
Holmens Idrætsanlæg

INDRE BY/
CHRISTIANSHAVN

Multiaktivitetsareal
Sundby Boldklub

Mobil sauna
Islands Brygge

AMAGER ØST
VALBY

Bavnehøjhallen
Nye omklædningsrum

Ombygning af Club Danmark Hallen
Kunstgræsbane
Flytning af klubhus
Valby Idrætspark

VESTERBRO
/KONGENS
ENGHAVE

200 mio. kr. til
genopretning af
idrætsfaciliteter
fra 2010 til 2014.
bedre. Der er siden 2010 afsat 4 mio. kr.
årligt til at udvide åbningstiderne for
fritidsbrugerne på udvalgte skolers idrætsfaciliteter. I 2015 videreføres ordningen.
Vi åbner også Tingbjerg svømmehal i
weekenden.
Skøjtehal på Østerbro
Vi sætter midler af til at planlægge en
permanent skøjtehal på Østebro.
Daghøjskoler
Vi viderefører tilskuddet til daghøjskoler,
så Københavns unge også fremover kan få
glæde af de mange tilbud.
Fordobling af
Klubhuspuljen
Klubhuspuljen støtter hvert år nybyggeri
og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København. Mange huse og
lokaler trænger til et løft, derfor fordobles
puljen, der skal dække bl.a. nye omklædningsrum i Bavnehøjhallen.
Løbebane på østerbro
Vi imødekommer behovet for atletikfaciliteter og anlægger en midlertidig løbebane
ved siden af Østerbro Stadion.
Montmartre
Vi støtter Jazzhuset Montmartre med 0,7
mio. kr. i 2015 og 2016.
Brønshøj bibliotek udvides
Biblioteket får mere plads og udvides med
en Borgerservice KVIK.

AMAGER VEST

11-mandsbane
Lethal
Sundby Idrætspark
Lethal
Ørestad City
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Skøjtehal
Ørestaden
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