
Bemærkninger til budget  
 

1. pkt. 14 – budget: KF020 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box  

Parterne er enige om at give et tilskud til Kulturforeningen Culture Box. Der afsættes: 

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2024.  

 
Bemærkning: Det fremgår at denne natklub er en Kulturforening, men som nabo i kvarteret og hvor 

beboernes unge mennesker kan berette om salg af hårde stoffer i lokalerne, åbningstider til 05 og 

gæster i gaden tidligt om morgenen der matcher klientellet i Gothersgade, virker det yderst 

tvivlsomt hvorfor dette er en Kulturforening, og ikke en natklub – kan forvaltningen præcisere hvad 

der er en kulturforening, og hvornår det bliver en natklub? 

Lokal Udvalget indre by mener ikke at Københavns kommune bør støtte en kulturforening, som 

udefra set, er en Natklub. 

 

Vi ser ingen grund til at støtte natklubben, men har politikerne en anden holdning, ønsker vi at 

Kulturforeningens åbningstider bliver til kl. 02 og ikke som i dag til kl. 05 da det ofte er forbundet 

med meget støj på gaden fra påvirket gæster der besøger Kulturforeningen, men lige er ude at 

snakke/råbe/ryge/kaste op. 

 



2. ØK68 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads  

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania 

skal arbejde for en model, der skal sikre etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Med 

modellen skal alle omkostninger til anlæg, overdragelse mv. af toiletbygningen afholdes af Realdania, mens 

kommunen alene påtager sig at afholde fremtidige udgifter til ejerskab og drift. Parterne forventer, at 

driftsmidler kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022.  

 

Bemærkning: Der har tidligere været adgang til toiletter i trappe tårne til parkeringskælderen. Istedet for 

at man nu skal placere toilethuse på øverste dæk, som sjældent er hverken kønne eller lækre at besøge, 

bør det undersøges om man kan samarbejde om driften af de toiletfaciliteter der allerede er tilstede.  

Der er på øverste dæk cafeer/udskænkningssteder der så vidt jeg er orienteret, lejer deres plads af Jeudan 

som har ret til arealerne. Hvis de er udlejer og har indtægten, bør de være med til at drifte toiletter, så 

deres lejeres gæster har et sted at gå hen.   

3. TM301 Fredeliggørelse af Toldbodgade, Indre By  

Parterne er enige om at afsætte midler til ensretning og etablering af cykelstier på Toldbodgade. Der 

afsættes: 

- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til ensretning og etablering af cykelstier på Toldbodgade.  

Bemærkning: Vi har cykler fra det meste af Østerbro igennem Kronprinsessegade (nyboder), men hvor vi 

ingen cykelstier har, samt skoler og daginstitutioner på kryds og tværs, samt biler fra sidevejene. Samlet set 

opstår der dagligt mange farlige situationer, men ikke en eneste krone er allokeret denne vej, trods det at 

vi tidligere har gjort opmærksom på det.  

Indre by lokal udvalg vil bede om at der allokeres midler til igangsætning/afdækning at et projekt I 

Kronprinsessegade hvor man i samme stil som Toldbodgade ensretter gaden, gennemføre alle fortov 

således at biler fra sidevejene ikke bare kan køre ud, og sørger for etablering af cykelstier. 



4a. BU18 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner  

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af legepladser for at sikre overholdelse af de 

lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav til legepladser på skoler og i daginstitutioner. Desuden afsættes 

der midler til at evaluere uderum på tag. 

Der afsættes:  

- 11,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til renovering af legepladser og evaluering af uderum på tag. Parterne er 

enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen. Parterne er desuden enige 

om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal undersøge mulighederne for, at daginstitutionernes 

legepladser kan åbnes op for offentligheden uden for daginstitutionernes normale åbningstid, samt at det 

kan indgå i forhandlingerne om budget 2023.  

4b. TM005 Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser  

Parterne er enige om at afsætte midler til løbende renovering af byens legepladser og en renovering af 

naturlegepladsen i Valbyparken. 

Der afsættes: 

- 6,0 mio. kr. på service i 2022, 5,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem til løbende renovering 

af byens legepladser.  

- 7,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at renovere naturlegepladsen i Valbyparken. - 0,2 mio. kr. 

på service i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og frem til vedligehold.  

Bemærkning: Legepladsen Gammelvagt 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_legepladser_ny/index.asp?mode=detalje&id=104 bruges af vuggestuer og 

børnehaver i dagtimerne, hvor den lukkes af for offentlige/beboerne i området. Mange familier i området 

ønsker at kunne benytte den om vinteren fra kl. 16 til kl. 20, men mange undlader at bruge pladsen i 

efteråret og vinteren da den bliver ”farlig” ved mørkets frembrud idet der mangler belysning. Nogle vælger 

at blive, men pga. mørket kan der opstå unødvendige skader. LU Indre by vil derfor opfordre til at der 

allokeres penge til belysning af legepladsen som tænde kl. 16 og slukke kl. 21 i vinter månederne.  

Forvaltningen har tidligere fremsendt budget for dette til kr. 80.000,- +. Drift 

Opfordring: Legepladsen er renoveret i 2010 og billederne i bilag 1 (sidste sider) viser eksempler på at 

pladsens elementer trænger til en vedligeholdelse/kærlighånd i 2022. LU indre by opfordre til at der 

allokeres midler til at legepladsen kan vedligeholdes således at elementer på pladsen ikke forfalder. 

4. TM256 Anlæg og drift af affaldskurve  

Parterne er enige om at afsætte midler til at opsætte og drifte flere affaldskurve fordelt på belastede 

lokaliteter i hele byen. 

Der afsættes: 

- 0,4 mio. kr. i 2022 på anlæg til opsætning af affaldskurve.  

Bemærkning: Er der planer om intelligente skraldespande? 

https://ewfeco.com/da/de-nye-smarte-skraldespande-er-mere-effektive/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. TM015/TM264/TM145 - 5.000 grønne parkeringspladser  

Parterne er enige om, at der omdannes 4.100 p-pladser til elbilpladser med ladeinfrastruktur. Pladserne 

tidsbegrænses ikke og omdannes gradvist frem mod 2026. Derudover omdannes 900 parkeringspladser til 

delebiler med fast stamplads. 

Bemærkning: Grønne p-pladser bør ikke dække hybrid biler da de både oplader meget kort tid, ikke 

er ”grønne” og ofte tager pladsen fra elbiler. Mange glemmer at flytte bilen, så hvad er en grøn p-

plads værd hvis der holder en el bil som ikke oplader?  Og hvorfor etablere flere el ladestander 

pladser når man forventer at brintbilen er fremtidens bil? Osv. 

LU Indre by anbefaler at man optimere eksisterende regler for parkering på pladser med lade stander FØR 

man tager beslutning om det reelle behov for ekstra pladser. Vi er bange for at stå med en ørken af lade 

standere om 7-10 år, når brintbilerne forventes at tage over: https://www.energiforumdanmark.dk/app-

magasiner/2019/april-energiledelse/brintbiler-skal-satte-fart-i-den-gronne-omstilling/ 

6. TM150 Grønne bylivsgader i den eksisterende by, bydækkende  

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til støtte af borgerdrevne ønsker om grønne bylivsgader. 

Der afsættes: 

- 11,5 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til pulje til støtte af ca. 10 projekter.  

- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 til afledt drift. 

- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til reduktion af 

parkeringsindtægter.  

- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til statslig 

modregning af reduktion af parkeringsindtægter. Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges forslag til hvilke 

ansøgte projekter, der anbefales at støtte.  

Bemærkning: Hvilke kriterier skal være afdækket i en ansøgning for at få midler til en såkaldt bylivsgade? 

Er pengene allerede allokeret ansøgte projekter, eller skal LU indre by hjælpe til med at udpege disse? 

 

7. TM230 Merforbrug på anlægsprojekt  

 

Parterne er enige om at afsætte midler til et anlægsprojekt.  

Budget 2022  

Københavns Kommune 17/60  

Der afsættes: 

- 14,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2023.  

 

Bemærkning: Kan det udspecificeres hvilke anlæg der her er budgetteret 19 mio. til? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. KF089 Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen  

For at få flere københavnere ind i foreningsfælleskaber og give bedre mulighed for at gå til fritidsaktiviteter 

lokalt er parterne enige om at afsætte midler til at opgradere fysiske anlæg og igangsætte aktiviteter i tæt 

bebyggede områder. 

Der afsættes:  

- 3,7 mio. kr. samlet på service i 2022-2025 til at inddrage lokale beboere, myndigheds-tilladelser, 

puljeadministration, rådgivning og opfølgning. 

- 6,0 mio. kr. på anlæg i 2022-2025 til en facilitetspulje.  

Bemærkning: LU indre by vil opfordre til at Legepladsen Gammelvagt får fjernet et tidligere bemandings hus, 

og erstatter pladsen med eksempelvis skateboard rampe til de unge i området som ellers sidder og hænger 

ud i og omkring huset, hvilket naboerne giver udtryk for er utrygskabende – ved at etablere et aktivt rum, vil 

pladsen blive brugt til sund & social fritid, som naboerne trygt kan følge med i. 

9. TM205 Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro  

Parterne er enige om at afsætte midler til at opstille en toiletvogn ved på Sortedam Dosseringen tæt 

Dronning Louise Bro. 

Der afsættes: 

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til anlæg af toilet.  

- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift. 

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem i reduktion af parkeringsindtægter. 

- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2022 og frem til statslig modregning af reduktion af 

parkeringsindtægter.  

Bemærkning: Hvor planlægger man at placere en toiletvogn? Hvilket anlæg skal etableres? Hvilken 

målgruppe forventer man vil gøre brug af denne toiletvogn? Hvor ofte planlægges det at toiletvognen 

rengøres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAG 1:  

 

 
Legepladsens 8 bænke er generelt i forfald. 

 

 
Legepladsens basket bane trænger til ny belægning, og et net til kurven. 

 

 

 



Bilag 1 (fortsat) 

 

 
Legepladsens gynge trænger til nye reb – stål tråde vil inden længe kunne ødelægge tøjet mm. 

 

 
Legepladsens tårn m. ruchebane har fået skiftet 1 af 3 bundplader – inden længe er der behov for 

yderligere et bræt skiftes idet det smuldre. 


