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Nr. BUDGETNOTAT BESKRIVELSE BEVILLING HENVIST BEHANDLING PÅ 
KFU

HENVIST AF BUDGETPARTERNE ELLER BR TIL OFS 22-23

Tidlige anlægsmidler til svømmehal og botilbud på Beauvais-grunden

Tidlige anlægsmidler til projekt om svømmehal og botilbud på Beauvais-grunden. Midlerne skal 
anvendes til, at totalrådgiver kan udarbejder dispositionsforslag og projektforslag inden der søges 
endelige anlægsmidler. Derudover søges midler til bygherrerådgivning. Hvis disponering af 
grunden og bygningerne kendes, samt at der er træffes beslutning om materialevalg ifm. 
projektforslaget, så vil det sikre større budgetsikkerhed, når der søges om endelige anlægsmidler.

Anlæg Budget 2019

Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (planlægningsbevilling)
Planlægningsbevilling til at konkretisere indholdet i idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætpark. 
Helhedsplanen tager sit afsæt i idrætsparkens eksisterende rammer og fokuserer primæt på at 
udnyttelse af idrætsparkens udbenyttede restarealer.

Anlæg OFS 21-22

Skøjtebane på Genforeningspladsen (anlægsbevilling) Anlægsbevilling til etablering af en mobil 400m rundløbsskøjtebane på Genforeningspladsen. Anlæg OFS 21-22

Nyt havnebad ved Fisketorvet som erstatning for eksisterende nedslidte anlæg 
(anlægsbevilling)

Anlægsbevilling til etablering af nyt havnebad som erstatning for det eksisterende og nedslidte 
havnebad. Det nye havnebad vil have nye faciliteter med sauna og omklædning samt 
handicapegnet adgang.

Anlæg Budget 2022 KFU 31-05-2022

Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark (anlægsbevilling) Anlægsbevilling til udskiftning af to nedslidte 11-mands kunstgræsbaner i Valby Idrætspark Anlæg Budget 2023

 

HENVIST AF KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TIL OFS 22-23

Renovering af Halmtorvet 17B (planlægningsbevilling)
Forslaget indeholder en planlægningsbevilling til renovering af bygningen Halmtorvet 17B i den 
Grå Kødby. Derudover indeholder forslaget midler til en indledende screeningsfase og 
reservationshusleje

Anlæg KFU 11-10-2022 KFU 11-10-2022

HENVIST AF MEDLEM AF BORGERREPRÆSENTATIONEN TIL OFS 22-23

Markering af kvindernes internationale kampdag
Flisedekoration ud for Jagtvej 69 til minde om indstifelsen af kvindernes internationale kampdag. 
Derudover indeholder forslaget en skulpturkonkurrence for kvindelige kunstnere om en ny 
skulptur, der skal placeres på Nørrebros Runddel.

Service Ø + F 29-09-2022 KFU 29-09-2022

Total investerings- innovationsforslag
Total budgetønsker henvist af medlemmer af BR
Total budgetønsker ekskl. Budgetønsker henvist af medlemmer af BR
Total inkl. investerings- og innovationsforslag
Total til OFS 22-23 inkl. investerings- og innovationsforslag og ekskl. budgetønsker henvist af medlemmer af BR*
* Nogle budgetønsker på service er varige eller har effekt længere end 2027. Midler i disse øvrige år indgår ikke i summen.

Økonomien tilføjes løbende til oversigten, når udgifterne er estimeret. Når udgifterne er anført med kursiv, er de foreløbige. Budgetnotaterne oploades løbende på KFU's budgetside frem mod 
forhandlingerne om OFS 22-23

BUDGETØNSKER HENVIST TIL FORHANDLINGERNE OM OVERFØRSELSSAGEN 2022-2023


