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Nye faciliteter
Der er afsat midler til en række nye faciliteter beskrevet nedenfor.

Sagsbehandler
Lars Eisenhardt

Demokratiets Hus i Kødbyen
Der er afsat 8,8 mio. kr. i anlæg til etablering af Demokratiets Hus i et
kommunalt lejemål i Kødbyen. Hertil kommer 4,2 mio. kr. til
reservationsleje, drift og vedligehold og 0,3 mio. kr. til organisatorisk
arbejde. Der afsøges pt mulighed for fondsfinansiering
Fodboldbaner
Der er afsat i alt 33,5 mio. kr. til fem nye fodboldbaner i byens parker
og stadion:




To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken (7,1 mio. kr.)
Én 8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby (9,4 mio.
kr.)
Pulje til kunstgræsbaner – opgradering af Vanløse Stadion og
Valby Stadionbaner til kunstgræs (17 mio. kr.) Er udskudt pga.
anlægsloft.

Svømmehal på Ydre Østerbro
Der er afsat 4 mio. kr. til en planlægningsbevilling til en ny
svømmehal på Beauvaisgrunden ved Lyngbyvej på Østerbro.
Svømmehallen skal sammentænkes med etablering af botilbud og
plejeboliger. Er udskudt pga. anlægsloft.
Initiativer i andre forvaltninger med relevans for
folkeoplysningsområdet
Der er i aftalen besluttet en række større initiativer på Børne- og
Ungdomsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens område,
der har relevans for folkeoplysningsområdet:




Planlægningsbevilling til skole med idrætshal i De Gamles By
på Nørrebro.
Planlægningsbevilling til skole i Nordhavn med bibliotek og
idrætshal.
Anlægsbevilling til skole på Nordøst Amager Skole med
idrætshal.
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Anlægsbevilling til skole på Sluseholmen med idrætshal.
Anlægsbevilling til skole i Kødbyen med idrætshal.
Planlægningsbevilling til kommunal naturpark i Nordhavn
med mulighed for fodboldbaner.
Anlægsbevilling til Pio Park - en åben skolepark i Sydhavn.

Hvad angår Pioparken, anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen, at
der fortsat skal være mulighed for en 8-mands kunstgræsbane.
Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder for, at der etableres flere
græsfodboldbaner i naturparken i Nordhavn.
Initiativer til finansiering
Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere
implementeres med 1,5 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. fra 2020 og
fremefter.
Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet 1,5 mio.
kr. årligt

Side 2 af 2

