
  
  

 
 
Kære Allan Marouf og Østerbro Lokaludvalg  
 
Onsdag den d. 2. oktober indgik vi en aftale med Radikale Venstre, SF, 
Socialdemokraterne, Alternativet og Enhedslisten om budgettet for 
2020 i Københavns Kommune.  
 
I kan læse budgetaftalen her: www.kk.dk/budget2020 
 
For Venstre har det været afgørende at få en aftale i hus, hvor der både 
er plads til mange gode grønne initiativer, men hvor vi tager hensyn til, 
at nogle københavnere (ikke mindst børnefamilierne) stadig har brug en 
bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Vi har derfor været med til 
at sikre, at store dele af byen ikke skal spærres af for bilister og at prisen 
for parkering ikke er ”løbet løbsk”. Samtidig har vi skaffet penge til at til-
trække international arbejdskraft til virksomhederne og til at hjælpe 
flere ledige københavnere i job. Vi sikret tryghed i vores idrætshaller 
ved genindførelse af halinspektører og et løft af kernevelfærden på 
børne- og socialområdet.  
 
I forhold til Østerbro er jeg særligt glad for, at det lykkedes os at sikre an-
sættelse af en halinspektør i Ryparken Idrætsanlæg, så vi kan genskabe 
tilliden til, at forældre trygt kan sende deres børn til idræt i Ryparken.  
 
Der er også fremrykket 22,4 mio. kr. til at få startet arbejdet med at etab-
lere skøjtehal, plejecenter og udbyde byggegrunde på Østre Gasværks-
grunden. Desuden fik vi penge til at anlægge cykelsti på den nordlige del 
af Strandboulevarden, ligesom vi har skaffet penge til at se på, hvordan 
vi kan skabe bedre forhold for cyklister på Nygårdsvej.  
 
Slutteligt vil jeg nævne, at vi har forpligtet partierne bag budgetaftalen til 
at se på, om åbningen af Århusgade i starten af 2020 kommer til at med-
føre en bedre trafiksikkerhed for de cyklister og fodgængere, der skal 
pendle mellem Østerbro og Nordhavn, som i dag er tvunget til at be-
nytte det travle og utrygge kryds ved Kalkbrænderihavnsgade og Sund-
krogsgade.  
 
Med budgettet har vi derfor gode muligheder for at bygge videre på det 
tætte samarbejde med Østerbro Lokaludvalg, som jeg sætter stor pris 
på.  
 
Med venlig hilsen  

 
Cecilia Lonning-Skovgaard  

Beskæftigelses- og integrationsborgmester (V) 

4. oktober 2019 
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