Til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget

Vedrørende anlæggelse af fodboldbane i Nørrebroparken
I Nørrebro United har vi noteret, at fodboldbanen i Nørrebroparken står til udsættelse pga.
anlægsloftet. Vi har naturligvis forståelse for kommunens udfordringer med anlægsloftet. Samtidig
vil vi dog gøre opmærksom på, at en forsinkelse af byggeriet af fodboldbanen i Nørrebroparken i
høj grad vil svække arbejdet med børn og unge i udsatte boligområder, integrationen på Nørrebro
og minimere effekten af nuværende indsatser og investeringer:


Nørrebro Uniteds medlemstal vokser år for år, og i 2018 var der igen en markant
medlemsvækst. I 2018 var vi således 1.999 medlemmer i Nørrebro United. Det er en
fremgang på ca. 350 medlemmer i forhold til 2017. Men vi er også den fodboldklub med
absolut flest medlemmer pr. kvadratmetrer i Københavns Kommune. De nuværende to 7mandsbaner i Nørrebroparken er rammen for ca. 1.000 medlemmers fodboldaktivitet i
Nørrebro United-regi. Selv om vi prøver at finde mindre baner at anvende rundt omkring på
Nørrebro, kan Nørrebro United på ingen måde mætte fodboldbehovet for børn og unge i de
nuværende faciliteter, og ventelisten på børn og unge vokser og vokser. På trods af, at vi i
2018 har startet nye hold, har ventelisten konstant ligget på mellem 200 og 300 medlemmer.
Konkret betyder det, at der er hundredvis af børn på Nørrebro, der ikke kommer til fodbold og
ikke bliver en del af et lokalt foreningsfællesskab.



Integration og sammenhængskraft på Nørrebro er et af vores vigtigste indsatsområder.
Medlemsgruppen af børn op til 10 år er kæmpe stor. Men uden yderligere baner i
Nørrebroparken, har vi ikke noget sted at spille med de ældre børn, da de nuværende
banefaciliteter ikke er anvendelige til større børn. Banerne i Mimersparken er næsten umulige
af få udsatte børn og unge fra andre udsatte byområder til at anvende pga. intern rivalisering
mellem boligområderne. Derfor vil vi miste udsatte børn og unge, når de når teenagealderen,
hvilket i et integrationsmæssigt henseende er en katastrofe. Vores historie har vist, at det er de
svageste børn og unge, der havner på ventelisten og ikke bare søger andre steder hen, hvilket i
yderligere omfang svækker integrationen og sammenhængskraften på Nørrebro.



Forsinkelsen vil mindske effekten af nuværende indsatser og investeringer. Nørrebro
United er sammen med en række samarbejdspartere herunder en række fonde, boligselskaber,
DBU, DGI og naturligvis KFF, i gang med at få børn og unge ud af de socialt udsatte
boligområder og ind i Nørrebro United. Indsatsen er pt. berammet til 3 år, og der er smidt
midler og ressourcer i projektet for mange millioner kroner. Vi opstarter fodboldhold på hele
Nørrebro i forskellige boligområder og flytter holdene i Nørrebroparken, når børnene når 8-9års alderen. Men hvis der ikke i nær fremtid bliver nogen baner at flytte dem til i
Nørrebroparken, falder de fra og vi taber effekten af denne foreløbige 3-årige indsats.

Vi ved, det er en vanskelig opgave at være underlagt anlægsloftet i en by, der vokser eksplosivt. Vi
har stor forståelse for, at der skal foretages en række svære prioriteringer. Vi håber at denne
henvendelse gør det tydeligt, hvor stor en betydning den nye fodboldbane på Nørrebro har for
bydelen. Derfor håber vi meget, at I vil prioritere den, når I på torsdag skal fordele jeres
anlægsmåltal.

God arbejdslyst.

På vegne af en samlet bestyrelse i Nørrebro United
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