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From: Overborgmesteren

Sent: 20. maj 2020 14:38

To: Anne Christine Dahl-Hansen

Subject: Til Vanløse Lokaludvalg - En overførselssag i lyset af coronakrisen

Kære Vanløse Lokaludvalg 

Midt i en alvorlig tid med coronavirus, hvor meget af byen stadig er lukket ned indgik Socialdemokratiet den 15. maj 

en aftale med Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre om overførselssagen 

for 2019-2020 i Københavns Kommune. 

Det har været afgørende at få en aftale, der afbøder corona-krisens skadevirkninger og sikrer den nødvendige 

kernevelfærd. I Socialdemokratiet er vi derfor meget tilfredse med, at det er lykkedes at opnå enighed om 

hjælpepakker, der skal holde hånden under de mange virksomheder og københavnere, der er hårdt ramt af følgerne 

af coronakrisen. 

Helt konkret har vi vedtaget tre hjælpepakker målrettet erhvervslivet, socialt udsatte og ældre københavnere. De 

indebærer blandt andet, at der åbnes for større mulighed for udeservering på pladser, i parker og i et vist omfang på 

p-pladser – under hensyn til områdets beboere. At der sættes ind med opsporing af udsatte børn og ensomhed 

blandt socialt udsatte, samt at der afsættes tid til mere samvær på byens plejecentre. 

Samtidigt er der i aftalen en lang række gode lokale tiltag. Jeg vil gerne takke lokaludvalgene for, at bidrage positivt 

ind til processen om overførselssagen. 

Parterne er enige om hensigtserklæringen om at forbedre trafiksikkerheden på Randbølvej i Vanløse, reducere den 

gennemkørende

trafik på de omkringliggende private fællesveje, samt skabe sikre skoleveje i området ved Katrinedals Skole, 

herunder skal afdækkes, om området kan etableres som trafik-ø. Teknik-

og Miljøforvaltningen skal frem mod forhandlingerne om Budget 2021 udarbejde et budgetnotat med 

løsningsforslag om dette, med henblik på at løsningen kan indgå i forhandlingerne

om Budget 2021.

Tak for det gode samarbejde. 

I kan læse aftalen her: www.kk.dk/OF20

Med venlig hilsen 

Frank Jensen

Overborgmester
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