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From: Camilla Stolt Nielsen
Sent: 28. marts 2022 14:04
Cc: Ditte Tøfting-Kristiansen; Jens Christian Elle; Katrine Dilling Holst; Marie Holm-

Andersen
Subject: Overførselssagen 2021-2022 i Københavns Kommune
Attachments: Bydeloversigt Brønshøj-Husum.pdf

Kære medlemmer og suppleanter i Brønshøj-Husum Lokaludvalg

(sendes t il både afgående og det  nye lokaludvalg t il orientering)

Hermed aftale om Overførselssagen fra Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

M ed venlig hilsen 

Camilla Stolt  N ielsen
Lokaludvalgssekretær  &  Sekretar iatsleder
Sekretar iatet for  Brønshøj-Husum  Lokaludvalg
_________________________________________
KØBENHAVNS KOM MUNE 
Økonom iforvaltningen 

Kobbelvænget 65 
2700 Brønshøj 

M ob il 2677 1049

E-m ail lj8e@kk.dk

EAN 5798009800404

Fra: Overborgmesteren <Overborgmester@kk.dk> 
Sendt: 28. marts 2022 13:39
Til: christensenhanss@gmail.com
Cc: Camilla Stolt  Nielsen <LJ8E@kk.dk>
Emne: Overførselssagen 2021-2022 i Københavns Kommune

Kære Hans S. Christensen

Jeg er g lad  for at fortælle, at Socialdem okratiet, Enhedslisten, Rad ikale Venstre, SF, Venstre, A lternativet  og  

Dansk Folkepart i t irsdag  indg ik aftale om  årets overførselssag  – den ’lille budgetaftale’, som  udm ønter 

uforb rug te m id ler fra 2021. 

M ed aftalen tager Køb enhavn det næste store skr id t i om stillingen t il en m ere klim avenlig  storby. Byen får et 
klim abudget, som  viser CO2-effekten af nye init iat iver, og  der afsættes m id ler t il at halvere CO2-
ud ledningen fra kom m unens indkøb frem  m od 2030. Folkeskolen får et løft m ed styrket åben skole, hvor 
undervisningen rykkes ud  af klasselokalerne t il gavn for læring , t rivsel og  klassefællesskabet. Aftalen tager 
herudover hånd om  byens svageste. Der sættes b l.a. m id ler af t i l nye boti lbud  og  renovering  af 
eksisterende t ilbud  t il borgere m ed ud viklingshand icap  og  sind slidelser. Vi har sam tid ig  også skab t rum  
for at løfte opgaver, vi endnu ikke kender om fang et af, som  for eksem pel ekstraudg ifter t il corona og  t il at 
g ive de ukrainere, som  kom m er t il København som følge af Ruslands invasion af Ukraine en tryg  start p å 
deres nye liv. I vedhæftede fil finder du en oversig t over init iat iver i jeres bydel. 

Jeg  er m eget g lad  og  stolt over en veloverstået aftale om  overførselssagen. 



2

Du kan læse m ere om  aftalen om  overførselssagen her: 

https:/ / www.kk.dk/ OFS2022

Med venlig hilsen 

Sophie Hæstorp Andersen 
Overborgm ester

_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonom iforvaltningen 
Københavns Rådhus



Titel Bydel Adresse
Beløb fordelt på 
bydel (estimat)

Afsat på 
service 
2022-
2025

Afsat på 
anlæg 
2022-
2028 Afsat i alt

Etablering af hundegårde i Husum
Vanløse, Brønshøj-
Husum

Kobbelvænget 74-76, 
Husumparken bag Kyringevej 3

Vanløse: 0,35 
mio. kr.
Brønshøj-
Husum: 0,35 
mio. kr. 0,7 0,0 0,7

Genhusning og supplerende tiltag i 
forbindelse med helhedsrenovering af tre 
skoler

Brønshøj-Husum, 
Østerbro

Grevingevej 15, 2700 Brønshøj
Randersgade 10, 2100 
København Ø
Sionsgade 1, 2100 København Ø

Brønshøj-
Husum: 23,3
Østerbro: 18,9 2,2 40,1 42,3

Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark 
(screeningsbevilling) Brønshøj-Husum Ruten 2, 2700 Brønshøj 0,2 0,0 0,2

Planlægningsbevilling til istandsættelse af 
Center for Rehabilitering og akutpleje - 
Bystævneparken   Brønshøj-Husum

Bystævneparken 17-18, 2700 
Brønshøj 0,0 0,8 0,8

Bydelsoversigt, Københavns Kommune, Overførselssagen 2021-2022

Brønshøj-Husum


