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Introduktion
Østerbro Lokaludvalg er et af Københavns i alt 12 Lokaludvalg, og 
arbejder for Østerbro og Nordhavn. Østerbro Lokaludvalg er 
bindeled mellem bydelens knap 80.000 borgere og politikerne på 
Rådhuset, bl.a. ved at stå for den lokale københavnerinddragelse og 
dialog i samarbejde med kommunens forvaltninger. Læs mere om 
lokaludvalgets opgaver i afsnittet ”Lokaludvalgets opgaver”. 

Til at løse sine opgaver, har Lokaludvalget et samlet budget på 
3.393.600 kr. til rådighed i 2022. Midlerne bruges til at finansiere 
lokaludvalgets tre overordnede budgetposter: Puljemidler til 
eksterne ansøgere (midlerne kan søges til netværksdannede 
aktiviteter i bydelen), lokaludvalgets egne borgerrettede projekter, 
og Miljøpunkt Østerbro (som varetager den lokale miljøopgave i 
bydelen). 

Lokaludvalgets vision er, at Østerbro skal være Københavns grønne 
bro til vandet med gode rammer om et mangfoldigt og levende 
hverdagsliv. Der skal være plads til alle, og bydelen skal hænge 
sammen både fysisk og socialt. Det skal være nemt at nå de forskellige 
områder af bydelen, og der skal være rum til et impulsivt socialt liv for 
både unge og ældre (se bydelsplan for Østerbro 2017-2020 ved at 
klikke her).

Med udgangspunkt i den opgave lokaludvalget har fået af 
Københavns Kommune, samt Østerbro Lokaludvalgs egen vision, 
laver lokaludvalget en bydelsplan hvert fjerde år og en arbejdsplan 
hvert år. Efter en længere proces vedtog Københavns 
Borgerrepræsentation den 4. november 2021 en række tilpasninger 
for Københavns 12 Lokaludvalg. Som følge af denne proces er 
udarbejdelsen af en ny bydelsplan for Østerbro udsat fra 2020 til 
2022. Den nye Bydelsplan forventes at være færdig i 2023, og 
kommer til at fungere som et visionsoplæg og et arbejdsredskab for 
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Østerbro Lokaludvalg i årene 2023-2026. Udarbejdelsen af 
bydelsplanen igangsættes efter valg til Lokaludvalg i februar 2022. 
På grund af selvsamme valg, er arbejdsplanen for 2022 et 
foreløbigt dokument, hvori det siddende lokaludvalg formulerer 
de - indtil videre - bevilgede projekter for 2022. Når det nye 
lokaludvalg konstitueres i foråret 2022, har dette således mulighed 
for at få indflydelse på projekter og arbejde i det resterende år. 
Det forventes at arbejdet med bydelsplan 2023-2026 vil være en 
væsentlig arbejdsopgave for lokaludvalget i den første del af 
valgperioden.

I forlængelse af arbejdsplanen ligger et idékatalog med 
lokaludvalgets egne, potentielle projekter i 2022. Idékataloget 
fungerer som en oversigt over de projektidéer, som endnu ikke 
er færdigudviklede, og hvor økonomien endnu ikke er på plads. 
Idékataloget skal således ses som et oplæg til det ny lokaludvalg, 
hvori der både samles op på det siddende lokaludvalgs arbejde 
og de erfaringer der er gjort i indeværende valgperiode, ligesom 
der bygges bro til eventuelle fremtidige fokusområder, projekter 
og arbejdsformer. 

Arbejdsplanen er altså et redskab til lokaludvalget og dets fagudvalg 
samt lokaludvalgssekretariatet, idet den overskueliggør og 
konkretiserer lokaludvalgets arbejde og økonomi i 2022. Idékataloget 
fungerer i forlængelse heraf som inspiration til lokaludvalget, og 
som en oversigt over projekter, der kan arbejdes videre med.
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Lokaludvalgets formål og 
arbejdsopgaver 
Kommissoriet for Lokaludvalg i Københavns Kommune 
beskriver de overordnede opgaver, som lokaludvalgene skal 
varetage og løse. 

D. 4. november 2021 vedtog Borgerrepræsentationen et nyt 
Kommissorium for Københavns 12 Lokaludvalg. Kommissoriet 
fra 2021 erstatter det oprindelige Kommissorium fra 2011, og er 
blevet til som følge af en længere tilpasningsproces fra 2019-
2021. I dette Kommissorium lægges der især vægt på den lokale 
københavnerinddragelse samt dokumentation og synliggørelse af 
denne, som lokaludvalgenes kerneopgave. 

Ifølge formålsparagraffen i det ny kommissorium er formålet: 
[aktivt at] samarbejde…, på baggrund af en bydelsplan med fakta 
om bydelens særkender, behov og interesser, [  ] med bydelens 
københavnere og forvaltninger om de temaer, der er væsentlige 
for bydelen. Lokaludvalgene er indgang for, og samarbejder med, 
lokalt engagerede københavnere, der har brug for information 
og vejledning om, hvor de kan søge støtte, tilladelse, samarbejde 
mm. til realisering af lokale initiativer til gavn for bydelen.
Lokaludvalgene bringer lokale interesser og behov videre til 
Borgerrepræsentationen, såfremt der er opbakning blandt 
københavnerne og i lokaludvalget til dette, for at skabe 
sammenhæng mellem kommunens overordnede og lokale 
indsatser, og er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget 
for Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående 
udvalg. Læs hele Kommissoriet ved at klikke her. 
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Ifølge Kommissoriet pr. 4. november 2021 skal Lokaludvalgene: 

• Stå for den lokale Københavnerdialog i samarbejde 
med kommunens forvaltninger og understøtte dialogen 
mellem københavnere i bydelen, Borgerrepræsentationen, 
Økonomiudvalget og stående udvalg.  

• Synliggøre den københavnerinddragelse og afvejning af 
forskellige lokale hensyn, der ligger til grund for lokaludvalgets 
udtalelser og arbejde i bydelen.  

• Arbejde opsøgende og tilbyde hjælp og vejledning til lokale 
københavnere, der ønsker at engagere sig i lokaludvalgets 
arbejde eller bydelens udvikling og daglige liv i øvrigt.  

• Samarbejde med eksisterende netværk indenfor f.eks. 
boligorganisationer, foreninger, erhvervsliv, skoler, 
institutioner, samt støtte dannelsen af nye netværk i bydelen.  

• Sikre, at ´københavnernes synspunkter indgår i 
beslutningsgrundlaget for den politiske behandling af sager, 
der har særlig betydning for den enkelte bydel’.  

• Styrke sammenhængen mellem lokale hensyn og 
relevante, centrale temaer eller politikker på de forskellige 
udvalgsområder eller fra Borgerrepræsentationen.  

• Støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere 
og engagere en bred mangfoldighed af københavnere, 
virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i 
miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, sundhed, 
kultur, byplanlægning, økonomi og integration. 

De beskrevne opgaveområder er naturligvis ikke gensidigt 
udelukkende. I praksis vil en del af lokaludvalgets arbejde have 
flere berøringsflader, og nogle projekter i Arbejdsplanen og 
Idékataloget vil således berøre mere end en opgave. Det gælder 
eksempelvis udarbejdelsen af høringer og måske i særdeleshed 
arbejdet med Bydelsplan 2023-2026. 
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Opbygning 

Arbejdsplanen er bygget op omkring opgaver og projekter i de 
fire fagudvalg og puljeudvalget samt de tværgående projekter, 
der varetages af lokaludvalget som helhed: 

• Fagudvalget for Familie, Børn og Unge 
• Fagudvalget for Kultur, Fritid og Idræt 
• Fagudvalget for Social, Sundhed og Ældre 
• Fagudvalget for Byplanlægning, Miljø og Trafik 
• Puljeudvalget 
• Tværgående projekter i Østerbro Lokaludvalg 

Efter gennemgangen af de enkelte fagudvalgs planlagte aktiviteter 
samt de tværgående aktiviteter i lokaludvalget, følger først et 
samlet budget for aktiviteter i lokaludvalget og derefter en 
foreløbig oversigt over 2022’s aktiviteter i form af et årshjul. 

I den sidste del findes Idékataloget med ideer til projekter, som 
lokaludvalget ønsker eller overvejer at arbejde videre med, men 
som endnu ikke er vedtagne eller færdigudviklede. 

Årsplan og Idékatalog for 2022 samt de beskrevne aktiviteter 
skal betragtes i lyset af det forestående valg til lokaludvalg i 
februar 2022. Det er vigtigt at understrege, at arbejdsplanen 
ikke er endegyldig, og at hvert fagudvalg og/eller lokaludvalget 
som helhed tager højde for pludseligt opståede opgaver og nye 
initiativer i løbet af året. Når et nyt lokaludvalg konstitueres i marts 
2022, har det mulighed for at designe og beslutte yderligere 
projekter og processer for året. 
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Fagudvalget for  

Familie, Børn og Unge
Fagudvalget for Familie, Børn og Unge arbejder med at forebedre 
forholdene for Østerbro og Nordhavns familier, børn og unge. Det 
kommer både til udtryk i events, projekter og gennem løbende kontakt 
til borgere og forvaltninger.

Der er i skrivende stund ikke bevilget midler til projekter i fagudvalget 
for Familie, Børn og Unge. Se Idékatalog for idéer til  aktiviteter i 2022. 
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Fagudvalget for 

Kultur, Fritid og Idræt 

Fagudvalget for Kultur, Fritid og idræt arbejder for at kultur- og idræts- 
og fritidslivet på Østerbro har gode forhold, og at alle har bedst mulig 
adgang til disse fagspecifikke tilbud gennem foreninger, kommunale 
tilbud og gennem den førte politik i Københavns Kommune. 

Planlagte projekter i 2022: 

• Fastelavnsfest i Fælledparken
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Fastelavnsfest i 
Fælledparken 
Lokaludvalget har besluttet at afholde en gratis fastelavnsfest for 
børn og deres voksne på Østerbro i starten af 2022. Der vil være 
tøndeslagning, fastelavnsboller og slik til børnene. De voksne kan 
få sig en kop kaffe ved kaffevognen, hvor der også vil være muligt 
at få info om lokaludvalgets arbejde og mulighederne for at søge 
puljemidler, samt at gå i dialog med lokaludvalgsmedlemmerne 
omkring valgfrie emner, der vedrører bydelen. 

Lokaludvalget har før haft succes med at afholde fastelavnsfester, 
som kan være med til at understøtte dannelsen af nye netværk 
i bydelen, ligesom det kan fungere som en platform for dialog 
med de lokale københavnere. Arrangementet skal også fungere 
som en samlende tradition for Østerbro, og være med til at 
skabe synlighed omkring lokaludvalget og dets arbejde for 
børnefamilier i lokalområdet.

Økonomi
Lokaludvalget har bevilget 21.000 kr. I 2022-puljemidler til 
afholdelse af Fastelavnsfest i Fælledparken. Omkostningerne 
dækker indkøb af fastelavnstønder og tøndefyld, leje af 
kaffevogn, forplejning og annoncering. 
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Fagudvalget for 

Social, Sundhed og Ældre
Fagudvalget for Social, Sundhed og Ældre har to planlagte og 
bevilgede projekter i 2022: 

• Forårsbanko for de ældre
• Østerbroweekend 
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Forårsbanko for de 
ældre
Fagudvalget foreslår, at der bevilges midler til et projekt 
’Forårsbanko’ 
i lokaludvalgsregi og at projektet bliver en del af årsplan 2022. 
Formålet med arrangementet er at understøtte og opdyrke 
netværk mellem en gruppe borgere, der måske ikke har stor 
social omgangssfære i forvejen. 

Målgruppen er alle ældre østerbroere. Succeskriteriet er 50 
deltagende borgere, hvilket har vist sig at kunne opnås ved 
tidligere arrangementer.
 
Fagudvalget vil gerne gøre noget for at hjælpe ensomme på 
Østerbro og give dem en anledning til at komme ud og møde 
andre østerbroere. Der laves en indstilling på 20.000 kr.

Budget for Forårsbanko for de ældre 2022:  

• Annoncering 2 annoncer: 14.000 kr.  
• Forplejning: 4.000 kr. 
• Præmier til banko: 2.000 kr. 
• I alt: 20.000 kr. 
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Østerbroweekend
Lokaludvalget har afholdt Østerbroweekend 10 gange tidligere 
senest i sommeren 2021.

Østerbroweekend er med til at synliggøre de lokale offentlige 
og frivillige tilbud, og har et bredt fokus på foreningslivet og de 
kulturelle tilbud, som Østerbro byder på. Østerbroweekend har 
været godt besøgt af lokale borgere og foreninger.

Østerbroweekend er en bydelsfest for alle østerbroere og 
foreninger på Østerbro, og i løbet af weekenden vil der være et 
spændende udvalg af aktiviteter. Arrangementet henvender sig 
bredt til østerbroerne - både ældre, børnefamilier og unge.
Weekenden skal være med til at skabe netværk og dialog mellem 
borgere, de lokale offentlige og frivillige tilbud og foreninger på 
kultur-, fritids-, sundheds- og idrætsområdet. Det foreslås derfor, 
i lighed med de seneste år, at Lokaludvalget inviterer bydelens 
foreninger til at komme og præsentere deres tilbud i forbindelse 
med weekenden.

Østerbroweekend 2022 forventes afholdt enten i weekenden 4. - 
5. eller 11. - 12. juni.

Økonomi
Lokaludvalget har bevilget 260.000 kr. I 2022-puljemidler til 
afholdelse af Østerbroweekend. Omkostningerne dækker udgifter 
til honorar til ekstern facilitator, leje af grej, forplejning 
til deltagerne, underholdning og annoncering.
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Fagudvalget for 

Byplan, Miljø og Teknik 
Fagudvalget arbejder med en bred vifte af sager relateret til 
byplanlægning. Der er i skrivende stund ikke besluttet aktiviteter 
for 2022. Se idékataloget for en oversigt over de idéer der er til 
aktiviteter 2022. 
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Puljeudvalget
Puljeudvalgets opgave er at forbehandle ansøgninger til 
lokaludvalgets pulje til eksterne projekter - Østerbropuljen, og 
komme med anbefalinger til lokaludvalget. Puljeudvalget har 6 
årlige møder i forbindelse med Østerbropuljens ansøgningsfrister.

Borgerrepræsentationen har henlagt udmøntning af én årlig 
pulje til selvstændig varetagelse til lokaludvalgene. Puljen 
skal gå til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende 
og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i 
lokalområdet.

Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse, og 
lokaludvalgene fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling 
af puljemidler. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter 
og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og 
foreningslivet.

Lokaludvalgene kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre 
aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. 
Endelig kan lokaludvalgene afsætte puljemidler til egne projekter, 
dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode 
og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og 
brugere. I 2022 er den samlede pulje til Østerbro Lokaludvalg på 
3.393.600 kr. Heraf henlægges et beløb til puljer, som borgerne 
kan søge til projekter til gavn for bydelen.
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Tværgående projekter
En række aktiviteter går på tværs af de enkelte fagudvalg og 
arbejdsgrupper og involverer således hele lokaludvalget. 
De tværgående aktiviteter i 2022 er:  

• Samarbejde med Miljøpunkt Østerbro 
• Borgerpanelundersøgelser om aktuelle østerbroemner 
• Høringer 
• Valg til lokaludvalg 2022 
• Bydelsplan 2023-2026 
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Samarbejde med Miljøpunkt 
Østerbro
Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for varetagelsen af den lokale miljøopgave. 
Ifølge driftsstøtteaftalen mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt 
Østerbro, varetager Miljøpunkt Østerbro den kommunalt finansierede 
lokale miljøopgave, sådan som opgaven er formuleret i ‘Kommissorium for 
Lokaludvalg’, på vegne af Østerbro Lokaludvalg.  

Miljøpunkt Østerbro har ifølge driftsstøtteaften en række opgaver, der er 
nærmere beskrevet i Miljøpunkt Østerbros Årsplan. Miljøpunktet skal sørge 
for:

1. At der årligt udarbejdes forslag til årsplan og budget for miljøarbejdet, for 
så vidt angår støttebeløbet. 

2. Sikre at årsplanen lever op til de forpligtelser for varetagelsen af det lokale 
miljøarbejde, som er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg. 

3. At der årligt udarbejdes årsberetning og regnskab for miljøarbejdet, for så 
vidt angår støttebeløbet.

For at sikre det bedst mulige samarbejde, er der nedsat et samarbejdsforum,
som mødes ca. 4 gange om året. Samarbejdsforummet består af 
fagudvalgsformændene, lokaludvalgets formandskab, repræsentanter fra 
Miljøpunkt Østerbros bestyrelse samt repræsentanter fra de to sekretariater. 
I 2022 mødes samarbejdsforummet medio januar, medio/ultimo april (ifm. 
Årsrapport og årsregnskab), medio/ultimo juni og ultimo september (ifm. 
Årsplan og budget). Derudover kan der løbende drøftes sager af gensidig 
interesse på fagudvalgsmøder og/eller på lokaludvalgsmøder. I foråret 2022 
skal Miljøpunkt Østerbro præsentere revisionspåtegnet årsregnskab og 
årsberetning.

Økonomi
Lokaludvalget afsætter (ud over driftsmidler) 650.000 kr. i projektmidler til 
Miljøpunkt Østerbro, som skal bruges til at løse ovenstående opgaver.
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Borgerpanel-
undersøgelser om 
aktuelle Østerbro-emner
 
Østerbro Lokaludvalg har oprettet et borgerpanel. Med jævne 
mellemrum sender lokaludvalget undersøgelser ud til de 
østerbroere, der har tilmeldt sig borgerpanelet, og stiller dem 
spørgsmål om bydelens udvikling. Borgerpanelet har omkring 8.400 
medlemmer.

Ved hjælp af Borgerpanelet undersøger lokaludvalget, hvad 
borgerne på Østerbro tænker om aktuelle problematikker i bydelen, 
så Østerbro kan blive en endnu bedre bydel at bo i. Ifølge det nye 
Kommissorium for lokaludvalg pr. 2021, er en af lokaludvalgets 
hovedopgaver at foretage, synliggøre og dokumentere 
københavnerinddragelse af bydelens borgere fx i forbindelse med 
udarbejdelse af høringssvar. Borgerpanelundersøgelserne er et 
redskab til dette. 

Høringer
Der kommer løbende høringer på alle kommunens fagområder. 
Både på lokale sager om skoledistrikter, lokalplaner og byggesager. 
Men også på bydækkende høringer om strategier, politikker 
og handleplaner inden for alt fra sundhed og klimasikring til 
daginstitutioner og affaldssortering. Lokaludvalget behandler hvert 
år mellem 15 og 20 høringer, herunder et antal interne høringer 
i Københavns Kommune, samt høringer om lokalplaner, hvor 
lokaludvalget inviteres til at afgive høring.

Økonomi
Hvis Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter 
i forbindelse med en eller flere høringer, kan lokaludvalget bevilge 
puljemidler fra deres disponible midler til egne borgerrettede
projekter. 
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Bydelsplan
I 2022 skal Østerbro Lokaludvalg igangsætte arbejde med en 
Bydelsplan, der skal ligge klar i 2023. Opgaven med bydelsplan er 
fastlagt i Kommissorium for lokaludvalg. Planen laves for en 4-årig 
periode og ligger i begyndelsen af valgperioden.

Bydelsplanen skal fungere som lokaludvalgets egen visions- og 
arbejdsplan. Den skal bygge på fakta om bydelens særkender, 
behov og interesser og udarbejdes tæt i samarbejde med 
forskellige østerbroere. Der følger ingen økonomi med planerne, 
og der er heller ikke et krav til bydelsplanernes layout, indhold eller 
format. Det er helt op til hvert enkelt lokaludvalg at planlægge, 
hvordan de går i dialog med københavnerne, og hvad de går i 
dialog om.

Lokaludvalgene vil i juni 2022-november 2022 arbejde med 
forskellige værktøjer til borgerdialog – herunder borgerpaneler, på-
gaden-møder, debatter mm. 

Et centralt princip for københavnerdialog er, at man skal inddrage 
borgerne på en relevant og meningsfuld måde. Planlægningen 
af dette forløb sker derfor i den enkelte bydel, som har det lokale 
kendskab til lokalområderne. 
Som en del af tilpasningen af lokaludvalg, er det politisk 
besluttet, at bydelsplanen ikke længere skal godkendes af 
Borgerrepræsentationen, men derimod godkendes af et 
repræsentantskab bestående af repræsentanter for bydelens 
foreninger, råd, bestyrelser mv. Processen omkring inddragelsen 
af et repræsentantskab i bydelsplanlægningen er endnu ikke 
fastlagt, men der arbejdes på en fælles plan for involveringen. Det 
er desuden besluttet, at bydelsplanen skal være mere dynamisk end 
tidligere, således at planen kan revideres årligt (i samarbejde med 
repræsentantskabet).
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Valg 
I februar 2022 skal der vælges et nyt lokaludvalg på Østerbro. Som 
noget nyt er der denne gang tale om digitalt valg. Der skal vælges 
i alt 15 repræsentanter for foreninger, der har deres aktiviteter på 
Østerbro. 

D. 14. januar 2022 kl.12.00 er frist for tilmelding som kandidat. 

D. 24. januar bliver alle lokaludvalgskandidater offentliggjort på 
Københavns Kommunes hjemmeside ”Om lokaludvalg” og på 
lokaludvalgenes egne hjemmesider. 
 
D. 26. januar afholder lokaludvalgssekretariat for Østerbro 
Lokaludvalg (Økonomiforvaltningen) præsentationsmøde, hvor 
de opstillede kandidater kan præsentere sig for hinanden, de 
stemmeberettigede foreninger og for andre lokale interessenter. 
Præsentationsmødet finder sted i Krudttønden kl. 16.30 – 19.30 

D. 7. februar kl.12.00 er der frist for tilmelding til (kun) at stemme. 

D. 14. februar kl.12.00 modtager man som tilmeldt et link til den 
digitale afstemning. 

Fra d. 14. februar kl.12.00 til d. 28. februar 2021 kl.12.00 kan man 
afgive sin stemme via link til afstemning. 

Når valget er afviklet, skal de valgte repræsentanter godkendes 
af Københavns Borgerrepræsentation. Det sker på BR-mødet 
den 24. marts. Et nyt lokaludvalg kan derfor konstitueres på det 
efterfølgende lokaludvalgsmøde den 27. april. Når lokaludvalget 
har konstitueret sig med formandskab, går arbejdet i det nye 
lokaludvalg i gang. Det indebærer blandt meget andet, at der 
nedsættes nye fagudvalg og ad hoc grupper, arbejdes med 
puljekriterier for puljemidlerne og tages spadestik til arbejdet 
med den ny bydelsplan, der skal udarbejdes i løbet af efteråret og 
vinteren 2022-23.
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1.739.100

3.393.600

517.500

120.000

120.000

650.000

50.000

36.000

260.000

21.000

Ansøgte projekter (puljer)

Østerbropuljen 

Nytårskur 2022

Kommunikation 

Miljøpunkt Projektmidler

Puljer til løbende småarrangementer

I alt

Annoncepakke (ØsterbroLiv)

Østerbroweekend

Fastelavn

88.000

Egne borgerrettede projekter

Rest til bevilling til egne borgerrettede projekter

Budget 2022
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Idékatalog 

Byplan, miljø og teknik
Østerbrogade nord-projektet
Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget tager Østerbrogade Nord-
projektet fra bydelsplanen 2013 op igen. Principperne i projektet 
er en trafiksanering, hvor biltrafikken kommer til at blive afviklet i et 
spor i hver retning, og den plads der frigives bruges til cyklister og 
fodgængere. Desuden skal der skabes bedre krydsningsmuligheder 
for fodgængere i gadeplan.

Opfølgning på trafikundersøgelsen om påvirkninger ifm. Østlig 
Ringvej - trafikøer
Lokaludvalget fik i 2019-20 lavet en undersøgelse af de trafikale 
påvirkninger, der vil forekomme, såfremt Østlig Ringvej-projektet 
gennemføres. Undersøgelsen mundede ud i et forslag om at se på 
omdannelse af hele eller dele af Østerbro til trafikøer. Fagudvalget 
foreslår, at man følger op på undersøgelsen og arbejder videre med 
idéen om trafikøer. 

Nygårdsvejprojektet (cykelsti og trafiksanering) 
Lokaludvalget har arbejdet for etablering af en cykelsti langs 
Nygårdsvej fra Østerbrogade til Vennemindevej. Vejstykket fremstår 
farligt, især for cyklister, på grund af parkerede biler, smalle kørebaner 
og tung trafik (bl.a. varekørsel). 
På baggrund af en forundersøgelse af muligheden for etablering 
af cykelsti, har lokaludvalget været i dialog med lokale trafikgrupper 
i Skt. Kjelds Kvarter og Teknik- og Miljøforvaltningen. Fagudvalget 
ønsker, at lokaludvalget arbejder videre med at sikre Nygårdsvej, da 
det var både skuffende og overraskende, at der ikke kom en løsning 
på de udfordringer, der er på vejen ved budgetforhandlingerne eller 
overførselssagen 2021.
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Trafikadgangen i krydsfeltet Vordingborggade, 
Kalkbrænderihavnsgade, Sundkrogsgade og Århusgade
Fagudvalget ønsker forsat at følge udfordringerne omkring 
trafikadgangen til og fra Nordhavn og de omkringliggende 
hovedfærdselsårer. 

Nordhavns udvikling, herunder Nordhavns Naturpark
Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget følger udviklingen af Nordhavn, 
særligt med fokus på den nye strukturplan for Nordhavn, der 
forventes at komme i 2022, som bl.a. vil fastlægge linjeføringen 
for nordhavnsmetroen og udvikling af Nordhavns Naturpark.
Lokaludvalget peger i samarbejde med foreningen Nordhavns 
Naturvenner på, at den kommende Naturpark bør blive på 100 ha. 
Der er besluttet en størrelse på naturparken på 28 ha.
By og Havn, Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen har i efteråret 2021 
gennemført en dialogproces omkring ønskerne til naturparken. 
I den forbindelse har lokaludvalget foretaget en undersøgelse 
i Østerbro Borgerpanel, der peger på opbakning til, at der i 
naturparken skal prioriteres naturarealer, gerne vild natur. 
Desuden er der ønsker om, at idrætsfaciliteter placeres tættest 
muligt på boligbebyggelse og naturområder placeres længst væk.

Arbejde mod lukning af Lersø Parkallé
I forbindelse med Budget 2022, var der forslag om at lukke Lersø 
Parkallé ved ringbanen. Fagudvalget vil arbejde for, at denne 
vejforbindelse beholdes åben for biltrafik, da det er den direkte 
adgang til Bispebjerg Hospital. En lukning af vejen vil betyde en 
væsentlig længere transport for brugere af hospitalet, men også for 
østerbroere der har kolonihave nord for ringbanen.

Deltagelse i event ifm. omdannelse af Ndr. Frihavnsgade til 
cykelgade
Borgerrepræsentationen har besluttet, at Nordre Frihavnsgade skal 
omdannes til cykelgade. Lokaludvalget er i dialog med Teknik- og 
Miljøforvaltningen, Handelsforeningen og flere øvrige interessenter 
om planlægning af et informationsevent i slutningen af april 2022. 
Eventet skal informere beboere om det kommende anlægsprojekt. 
Lokaludvalget deltager med en repræsentant i følgegruppen til 
planlægning af eventet. 
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Cykel/gangbro fra Ndr. Toldbod til Refshaleøen
Teknik- og Miljøforvaltningen har informeret om planerne om 
en cykel-/gangbro over havnen (den nordligste forbindelse). 
Fagudvalget vil gerne følge sagen - særligt i forhold til placeringen, 
da der fra forvaltningens side er ønsker om en forbindelse fra 
Langelinie (der er fredet) til Refshaleøen. Fagudvalget vil arbejde for 
en placering ved Ndr. Toldbod.

Stormflodssikring af København
Fagudvalget vil gerne følge planerne for stormflodssikring af 
København. Anlæg af Lynetteholmen løser ikke problemet. Der vil i 
stedet argumenteres for, at der arbejdes med løsninger med diger 
eller porte. 

Sikkerhed for cyklister i Klimakvarteret 
Lokaludvalget har modtaget flere henvendelser fra borgere, der 
peger på usikre steder for cyklister i Klimakvarteret, herunder 
Skt. Kjelds Plads, krydsning ved Tåsingegade/Vennemindevej 
og Nygårdsvej. Fagudvalget vil gerne gå i dialog med Teknik- og 
miljøforvaltningen og gøre opmærksom på sagerne og se på mulige 
løsninger.
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Familie, Børn og Unge 

Samarbejder med bydelens uddannelsesinstitutioner 
Fagudvalget foreslår at lokaludvalget tager kontakt til Østerbros 
folkeskoler, privatskoler og gymnasier, for at afdække aktuelle 
behov og udfordringer i disse institutioner. Undersøgelserne skal 
primært ske i samarbejde med skolebestyrelser og elever. Det skal 
sikre, at lokaludvalgets initiativer for og inddragelse af børn og 
unge, udspringer af reelle behov hos skoler og elever. Senere kan 
der indledes et eller flere strategiske samarbejder omkring sager 
med berøringsflader hos både skoler/gymnasier og lokaludvalget. 
Temaerne kan tage afsæt i et eller flere af følgende fokusområder: 

• Sikker trafik og sikre skoleveje
• Kvadratmeter og fysiske rammer på skolerne 
• Psykisk trivsel
• Inddragelse af vejarealer til skolegård i skoletiden
• Øget fokus på og promovering af lynpuljen  

For at bygge oven på den viden der er blevet skabt i indeværende 
lokaludvalgsperiode, foreslår fagudvalget endvidere, at lokaludvalget 
i forbindelse med ungeinddragelse indleder samarbejder om 
undervisningsforløb med skolerne i stedet for at forsøge at rekruttere 
børn og unge i deres fritid til lokaludvalgets projekter.
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Social, Sundhed og Ældre 
Fagudvalget har drøftet en række muligheder for det videre arbejde 
i 2022 og har besluttet, at man vil arbejde videre med følgende 
temaer:

• Fremkommelighed for ældre. Der er flere steder på Østerbro, 
hvor det er svært for gangbesværede at krydse vejforløb mv. 
Fagudvalget vil udpege særligt udfordrende steder i det offentlige 
rum og invitere politikere og forvaltning til at besigtige disse 
steder i løbet af 2022 sammen med fagudvalget. Arbejdet med 
fremkommelighed kan ligge i forlængelse af Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens projekt ’En by for Alle’, der i 2019 og 2020 
netop undersøgte forhold i byrummet. Undersøgelsen viste, at 
fx tilgængelighed af bænke, offentlige toiletter og nedgange fra 
kantsten, adgangen til rekreative områder og offentlig transport, 
har betydning for det gode ældreliv på linje med muligheden for 
deltagelse i aktiviteter og sociale sammenhænge. Undersøgelsen 
dækkede imidlertid ikke Østerbro. Arbejdet kan pege ind i eller 
være en del af den bydelsplan lokaludvalget skal udforme i løbet af 
2022-23.

• Forholdene i hjemmeplejen. Fagudvalget ønsker i 2022 at drøfte 
forholdene i hjemmeplejen på Østerbro og til det formål invitere 
chefen for hjemmeplejen på Østerbro på besøg i begyndelsen af 
2022. 
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