
 

 

Indre By Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. 
Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns 
Rådhus. 

3. april 2020 

J.nr. 2020-0084722 

 

Borgmester Sisse Marie Welling, 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

 

 

 

Den 11. marts 2020 havde Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en annonce i 

Cityavisen, hvor man inviterede borgerne til en byvandring i Indre By.  

 

Borgerne skulle på vandringen komme med deres mening om Københavns 

ældrevenlighed; der skulle tales om tryghed, trafik, mødesteder, grønne områder, og 

om hvor der f.eks. mangler bænke, offentlige toiletter og belysning.  

 

Byvandringen var også annonceret på kommunens hjemmeside 

https://www.kk.dk/enbyforalle. 

 

 

Det er prisværdigt, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tog dette initiativ og 

derfor også ærgerligt, at corona-restriktionerne gjorde, at byvandringen måtte 

aflyses. 

Men jeg havde gerne set, at Indre By Lokaludvalg var blev inddraget i 

planlægningen af arrangementet. Jeg er sikker på, at lokaludvalget kunne bidrage 

med både viden og ressourcer. Temaerne, der skulle drøftes på byvandringen, 

skriver lokaludvalget jævnligt til Teknik- og Miljøforvaltningen om og vi har en god 

dialog med Teknik- og Miljøforvaltningens embedsmænd om problemstillingerne.  

”Indre By Bydelsplan 2017-20”, som lokaludvalget skrev i 2016/2017, giver en idé 
om, hvordan vi ser på de problemstillinger, som Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen ville drøfte på byvandringen. Den er vedlagt. 

Overordnet set kunne et samarbejde mellem lokaludvalgene og Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen om byvandringer i de forskellige bydele være anledningen 

til at knytte en stærkere forbindelse mellem os i lokaludvalgene og Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens embedsmænd.  

Ud over fokus på et ældrevenligt byrum kunne et systematiseret samarbejde 

mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Indre By Lokaludvalg have fokus 

på to sundhedsrelaterede problemstillinger, som bekymrer borgerne i Indre By: 

- Luftforureningen i Indre By 

- Drukkulturen i Indre Bys natteliv. 

Jeg deltager gerne i et møde om, hvordan et sådant samarbejde skal struktureres. 

De øvrige lokaludvalg er orienteret om dette brev. 

 

Med venlig hilsen 

Bent Lohmann, 

formand 

https://www.kk.dk/enbyforalle

