
Hvordan arbejder vi i VLU? 
 

Med udgangspunkt i opsamlingen på VLU-seminaret foreslår formandskabet, at der arbejdes videre med 

nedenstående idéer til at få kontakt med vesterbroerne og til at blive synlige i bydelen.  

 

Baggårdene 

Der er mange(?) baggårde, hvor der foregår en del aktiviteter. VLU kunne byde ind/mase sig på i forskellige 

sammenhænge, fordi det kan være en meget nærværende måde at komme i kontakt med borgerne på.  

 

• Fastelavn – kan vi gøre noget her? Fx være den glade giver af fastelavnsboller eller -tønder?  

• Plantedag i Vesterbros gårde, hvor vi kan hjælpe gårde med at fokusere på biodiversitet og dele frø 

ud 

• Vi kunne købe en speciel form for lirekasser, som vi kan gå tur med og uddele frø, brochurer m.m. 

• Hvis vi hører om en går der har loppe marked – eller i det hele taget loppemarkeder – kan vi købe 

en bod og uddele forskelligt 

 

VesterbroLiv og bydelsplan 

Vi skal have gode artikler i VesterbroLiv, hvor vi får mulighed for at fortælle om alle de gode ting, vi vil 

arbejde med de kommende år. Konkret et interview med fx Laust og Thomas W./E. om, hvad SOBE har 

planer om i perioden (det lader til, at VesterbroLiv er glade for artikler med socialt indhold).  

 

Valgarrangement om Stofområdet 

Til trods for et lille løft i forbindelse med budgettet, er der stadig masser at gøre på stofområdet. Dugnad, 

Linje 14 – og i det hele taget en regulær pose penge til området. Det kunne godt blive til et valgmøde 

omhandlende stort, permanent løft til stofscenen i København, som Vesterbro er en stor del af.   

 

Kommunikationstrategi 

Kommunikationsgruppen skal på banen. 2. næstforperson tager initiativ til møde, hvor de første tanker kan 

deles. Hvis man vil være med, giver man bare lyd til næstforpersonen.  

 

Ambassadører 

På seminaret i juni kom der forslag om at pege på en række kendisser, som kunne være ambassadører for 

VLU.  

 

VLU-møder i bydelen 

Forretningsudvalget opfordrer til, at VLU holder nogle af sine møder rundt om i bydelen. Forslag til 

lokaliteter: 

• Vesterbro Ny Skole 

• Tove Ditlevsens skole 

• Gasværksvejens skole 

• Oehlenschlægersgade skole 

• Nede på Otto Busses vej - Fiberby -  



• Mariakirken 

• Husets teater 

• Prangergårdens festlokale 

• DGI-byen (juleafslutning, med bowling) 

• Fisketorvet 

• Bymuseet/Musikkens hus 

• Vesterbro ungdomsgård 

• Cactus towers 

• Styrelserne (vejstyrelsen, 

• Trafiktårnet  

• Sluseholmen 

 


