
VANLØSE
Beløb fordelt til 

Vanløse (mio kr. 

2022-2025)

Beløb i alt (mio. 

kr. i 2022-2025)

TM 65 Etabler ing af signalreguler ing i krydset Kroge bjerg/ Jyllingeve j. Par terne er  enige om  at afsætte 
m id ler  t il at nedtage den eksisterende torontoanlæg, der  erstattes af en signalreguler ing, som  etab leres ved 
den eksisterende fodgængerovergang, og sam tid ig kom bineres m ed en cykelovergang ved 
Krogeb jerg/ Jyllingevej for  at skabe en m ere sikker  skolevej. 3,3 3,3

TM 285 Udvidelse af parker ingszoner med t idsbegrænse t parker ing på 3 t imer . Der  er  afsat penge til at 
ind føre de tre forslag der  er  stillet, nem lig Forslag F, Forslag G1 og Forslag G2. Parker ingszonerne m ed 
tidsbegrænset parker ing på 3 t im er  forventes at træde i kræft fra decem ber  2022 og frem  til m ar ts 2023.

6,9

TM 238 Belysning på stierne omkr ing Damhussøen 3,1 6,2

KF062Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladse n 0,9 0,9

BU07 Anlægsbevilling t il udvidelse af Heerup Skole med 40 specialundervisningspladser
37,2 74,3

KF04 M idler  t il at undersøge et muligt videre arbej de med genetabler ing af en skøjtebane på 
Genforeningspladsens Idrætsanlæg

0,2 0,2

SO60 Rådgivningsmidler  t il lokalplanproces i forbin delse med bygger i af botilbudsplads med 35 boliger  t il 
borgere med handicap på Elna M unchs Plads 1,3 1,3

TM 173 M idler  t il en udvidelse af idéoplægget for  Bi speengbuen med en delvis nedr ivning
0,4

TM 4 Pulje t il genopretning af vejinfrastruktur  på H vidkildevej, Klitmøllervej og Rødkilde Plads 24,3 24,3

KF033 Videreførsel af foreningen Fit for  kids, Katr inedals Skole (bydækkende)
0,2 1,2

TM 23 M edfinansier ing af cykelparker ing ved trafikkn udepunkter  (Vanløse Station)
6,8

TM 5 Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser (2022- 2027) . Dam husengen v. Elvergårdsvej, 
Dam husengen v. Vanløse Byvej, Fuglsang Allé, Genforeningsp ladsen Nord, Genforeningsp ladsen Syd, 
Grøndal Torv, Grøndalsparken v. Arnestedet, Grøndalsparken v. M orbærvej, Jyllingevej, Krogeb jergparken, 
Nørager  Plads-bem andet, Rødkildeparken, Skibelundvej

1,7 19,6
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