
 

 

 

Projektnavn OBV aktivitetspulje 
Projektansvarlige fra 

lokaludvalget 

(hovedansvarlig skal 

markeres med fed)  

Jørgen Sprogøe Petersen 

Beslutninger om udmøntning af aktivitetspuljen træffes af Task Force efter aftale med OBV 

netværksgruppen (såfremt dette er tidsmæssigt muligt) og afstemt med lokaludvalgets 

sekretariat i forhold til rammerne for korrekt anvendelse af midlerne. 

Projektansvarlige fra 

sekretariatet 

(hovedansvarlig skal 

markeres med fed)  Katrine / Ny udvalgssekretær  

Hvilke aktiviteter består 

projektet af? 

En række forskellige aktiviteter som led i lokaludvalgets og netværksgruppens arbejde med 

byudviklingen på området ved Otto Busses Vej – dialogmøder, events, workshops, artikler, 

debatter, borgermøder, vandringer, kommunikations-fremstød m.v. 

Hvem er projektets 

målgrupper: 

Primære målgruppe: 

Sekundære målgruppe:  

Antal man forventer at 

henvende sig til: 

De primære målgrupper er 

 Borgere på Vesterbro 

 Relevante aktører og interessenter 

 

Aktiviteterne forventes at henvende sig til flere tusinde samt inddrage 2-500 i konkrete 

aktiviteter 

 

Hvad er formålet med 

projektet? 

At inddrage bredt lokalt og i byen som sådan for at øve størst mulig indflydelse på 

byudviklingen i området ved Otto Busses Vej i henhold til de opstillede formål og opgaver for 

netværksgruppen  

At styrke de lokale netværk og bydelens samarbejde med centrale interessenter og 

organisationer, herunder også grundejerne 

At Vesterbro organiserer og faciliterer aktiviteter til gavn for den politisk proces i 

Københavns Kommune og på landsplan 

Hvorfor er det et vigtigt 

formål? Netop dette byudviklingsområde er Lokaludvalgets højst prioriterede indsatsområde 

 

Hvilke resultater forventer vi?  

Resultaterne er de aktiviteter, som nævnes ovenfor – hvor vi kan tage fat på en række af de problemstillinger og 

temaer, som udgør en del af den helhedsplanlægning, som lige nu finder sted. De foreløbige resultater præsenteres 

april 2021 i form af forslag fra 5 teams. De skal bl.a. komme med løsninger indenfor f.eks. bevaringsværdige bygnings- 

og kulturmiljøer, grønne visioner, kultur- og fritid, uddannelse, nye trafikformer, nye boligformer, social bæredygtighed, 

sammenhæng med bydelene og byen – og igennem de nævnte aktiviteter følger vi op på de fremlagte udspil for dermed 

at præge det endelige resultat. 

Hvordan er aktiviteterne egnede til at opnå formålet? 

På kort sigt 

 Aktiviteterne vil være med til at skabe bred offentlig opmærksomhed og skabe forskellige 

platforme for debat og meningstilkendegivelse 

På langt sigt 

 Aktiviteterne vil kunne skabe aftryk i de endelige planer og den kommende 

lokalplanlægning 

Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling? 

På kort sigt  Det kan være med til at mobilisere lokalområdet omkring udviklingen på OBV 



 

 

 

På langt sigt 

 Det kan være med til at sikre, at det nye bykvarter hænger sammen med de 

omkringliggende bydele indeholder væsentlige elementer også til gavn og glæde for disse 

bydeles beboere 

Hvordan spiller 

projektet sammen med 

lokaludvalgets 

årsplan/indsatsområder

? Spot on! 

hvordan kan projektet spille sammen med visioner, politikker m.v. i Københavns Kommune? 

På kort sigt  Opfølg i g et af Ko u epla  9’s helt e trale yudvikli gso råder 

På langt sigt 

 Aktiviteterne kan få betydning for den endelige helhedsplan og for den kommende 

lokalplanlægning 

Har projektet nogle 

risici, som man skal 

være opmærksom på i 

forhold til realisering? 

 Lokaludvalget er netop ved at tilpasse organiseringen omkring byudviklingen i området ved 

Otto Busses Vej – og det er en risiko,  

 hvis den nye netværksgruppe ikke kommer hurtigt nok i gang og får etableret en 

velfungerende taskforce og et godt samspil med lokaludvalget,  

 hvis det ikke lykkes at skabe tilstrækkelig interesse for de tematiske arbejdsgrupper 

 hvis det ikke lykkes at kommunikere tilstrækkeligt bredt og inddragende 

 

Grundlæggende er den største risiko, om vi lokalt kan finde tilpas med tid og ressourcer til at 

kunne indgå tilstrækkeligt aktivt og konstruktivt i et så kæmpe og mangefacetteret 

byudviklingsprojekt 

Tidsplan 

 Aktivitetsplan 

Aktiviteterne starter fra 2. kvartal 2021, når 

bud på helhedsplan er offentliggjort 

Milepæle/succeskriterier 

At aktiviteterne når at blive gennemført, 

inden der træffes vidtgående beslutninger 

om områdets fremtid 

Hvilken 

kommunikations-indsats 

skal der laves 

Der skal skabes fornyet interesse i lokalmiljøet og blandt aktører/interessenter for at følge 

med på vores sociale platforme 

Vi skal gøre os synlige i lokale og landsdækkende medier 

Forventninger til 

lokaludvalget 

 Det forventes, at mange af lokaludvalgets medlemmer fortsat vil være aktive i 

netværksgruppen  

Forventninger til 

sekretariatet(hvilke 

opgaver ønsker vi 

sekretariatet skal hjælpe 

med?,  

Sekretariatet skal altid ind over økonomi, kontrakter, aftaler m.v. da sekretariatet alene kan 

indgå aftaler på Københavns Kommunes vegne. 

 

 Hvor meget tid forventes det, at sekretariatet skal bruge? 

Sekretariatet forventes at skulle være inde over alle aftaler i forbindelse med gennemførsel 

af udgiftskrævende aktiviteter. Omfanget af aktiviteter er ikke besluttet endnu og 

forventninger/ønsker til sekretariatets ressourceforbrug må løbende tages op. 

Budget 

 Der foreslås afsat en OBV aktivitetspulje på 75.000 kr.. Budgettet kan ikke på nuværende 

tidspunkt detaljeres, men kan anvendes til udgifter som 

 udgifter i forhold til rammerne for afholdelse af debatmøder, borgermøder, 

workshops 

 udgifter til oplægsholdere, konsulenter, guides 

 udgifter til kommunikationsfremstød både analogt og digitalt 

 



 

 

 

 

 

 

 


