Nørrebro Lokaludvalg
Nørrebrogade 208
2200 København N

Ønsker fra Nørrebro Lokaludvalg til overførselssag og budget
2017
Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte ønsker til
Københavns Kommunes Overførselssag og Budget 2017. Vores
ønsker er kommet til verden i et bredt samarbejde mellem engagerede
borgere, foreninger og lokaludvalgsmedlemmer, samt med respekt for
de rammer og planer, der allerede findes i Københavns Kommune. De
er alle ønsker, der imødekommer lokale behov, løser udfordringer og
indfrier potentialer på Nørrebro. Vi håber derfor, at I vil tage vores
ønsker med i de løbende budgetforhandlinger.
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Overblik over budgetønsker:








Endelig finansiering af Kampsportens Hus (anlæg)
Udviklingsplan for KTK-grunden som kulturområde
Nyt toilet i Humlehaven (anlæg)
Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset
Midler til udførsel af trafikplan for Mimersgadekvarteret
Videreførelse af ByOasen som bemandet legeplads
”Nordvestpassagen” (anlæg)

Endelig finansiering af Kampsportens Hus:
I 2014 og 2015 blev der afsat i alt 2 mio. kr. til udvikling, anlæg og
projektering af et Kampsportens Hus. Et projekt, der har til formål at
samle kampsportsklubberne på Nørrebro og kan danne ramme om et
fælles og attraktivt træningsmiljø for kampsport i bydelen. Da en
meget stor procentdel af de idrætsforeningsaktive børn og unge på
Nørrebro dyrker kampsport er der grobund for, at opdyrke et
kampsportsmiljø i verdensklasse. Det er endvidere i 2015 besluttet at
Kampsportens Hus skal etableres på Skodagrunden.
Vi håber at tiden nu er inde til, at der afsættes midler, så dette projekt
kan realiseres endeligt.
Økonomi:
92 mio. kr. til realiseringen af Kampsportens Hus på Skodagrunden.
Midler til at skabe en udviklingsplan for KTK-grunden:
Det er en vigtig sag for Nørrebro Lokaludvalg at KTK-grunden – med
det helt særlige kulturliv, der pt. vokser ud af området – bevares som
en kreativzone med plads til et aktivt og kreativt kulturliv. Der ligger
pt. en lokalplan for området (Lokalplan nr. 423), der udlægger
området til boligbyggeri. Nørrebro Lokaludvalg mener at denne
lokalplan skal ændres, og at der skal afsættes midler til at lave en
samlet udviklingsplan for området, der gør det muligt at bevare store
dele af det kulturliv, der i dag eksisterer på området. Vi mener at
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Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

områder, som KTK-grunden, der har kant og er hjemsted for et
nytænkende kulturliv, har stor værdi for både Nørrebro og
København, og er med til forsat at gøre København til en attraktiv by
at bo i. Endelig er KTK-grunden det eneste kulturtilbud, der eksisterer
i området ved Aldersrogade, Haraldsgade og Rovsingsgade, der snart
skal huse 700 nye studerende på Borgmestervangen – hvilket gør det
endnu vigtigere at bevare området som et hjemsted for et kulturliv.
Toilet i Humlehaven:
Efter en dialog med naboer i området omkring Humlehaven, inkl.
Hillerødgade Svømmehal og Frederiksgård Skole, er det kommet
Lokaludvalget for øre, at der er nogle udfordringer ifm. med brugen af
Humlehaven, som arealet er indrettet nu. Det er Lokaludvalgets ønske,
at Humlehaven fortsat skal kunne huse udsatte grupper, men arealet
skal selvklart ikke invitere til adfærd, der skaber utryghed i
lokalområdet. Derfor vil vi gerne medvirke til, at arealet
videreudvikles, så det bliver mere åbent og trygt. Resultatet af
dialogen med naboerne, er en række forslag til tiltag, der kan
medvirke til at adfærden i og omkring Humlehaven ændres og de
gener som naboerne oplever, kan mindskes. Det drejer sig bl.a. om
støj og besørgelse på området. Det højest prioriterede tiltag er ønsket
om at etableres et nyt toilet i Humlehaven, et såkaldt ”misbrugstoilet”,
som der er gode erfaringer med i Folkets Park. Denne type toilet kan
rengøres nemt og derfor holdes åbent døgnet rundt, så brugerne af
Humlehaven ikke besørger i hækkene i Humlehaven.
Økonomi:
500.000 kr. for opsætning + midler til rydning af det gamle toilet og
tilslutning af det nye toilet til kloaknet.
Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset:
Krydset Guldbergsgade/Møllegade har længe været plaget af en stor
trafikmængde med både tung trafik og hurtig kørende biler. Det er
meget uheldigt, da Guldbergsgade er sikker skolevej. Trafikmængden
og mønstret i krydset, gør det til en meget usikker vej for børn at
færdes på. Nørrebro Lokaludvalg skal på det kraftigste anbefale at der
gennemføres trafikforsøg i krydset Guldbergsgade/Møllegade hurtigst
muligt, da situationen er meget kritisk. Nørrebro Lokaludvalg har
tidligere fremsendt et forslag til en trafikal løsning – og vi ønsker nu
en bevilling til at gennemføre de ændringer, vi har forslået, som et
trafikforsøg, så vi kan få løst problemerne og sikret en sikker skolevej
i området.
Økonomi:
300.000 kr. til trafikomlægning
Midler til udførsel af trafikplan for Mimersgadekvarteret:
Som led i ombygningen af Nørrebrogade blev den permanente
vejspærring i Mimersgade fjernet – og Mimersgade blev åben for
gennemkørende trafik. Dette er sket samtidig med etableringen af en
bussluse ved Nørrebro St. Tilsammen har dette medvirket til langt
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mere trafik i Mimersgadekvarteret.
I 2014 udarbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen, sammen med
Nørrebro Lokaludvalg og en række aktive borgere, et løsningsforslag,
der kan dæmpe trafikken i kvarteret, både ift. hastighed og antal biler,
samt sikre at dette ikke forekommer som en attraktiv smutvej igennem
kvarteret. Trafikplanen giver desuden et sammenhængende
færdselsnet for bløde trafikanter – ældre, skolebørn og cyklister – på
udvalgte gadestrækninger. Der er et prioriteret ønske fra
Lokaludvalget, at der spærres for gennemkørende trafik henover
Balders Plads, som indskrevet i trafikplanen, så vi kan skabe et aktivt
og et mere trygt byrum på Balders Plads.
Økonomi:
10. mio. kr. (heraf 2. mio. kr. til lukning af Baldersgade ved Balders
Plads).
Videreførelse af ByOasen som bemandet legeplads:
Den bemandede legeplads ByOasen med dyrehold, beliggende i De
Gamles By, er meget velbesøgt af de lokale børnefamilier.
Legepladsen ligger i et område af Nørrebro med meget få kommunale
tilbud og i et af de få grønne områder i bydelen og giver vigtigst af alt
Nørrebros børn den enestående mulighed at komme i kontakt med dyr
i deres eget lokalområde. Der blev afsat midler til drift på Budget
2014 og 2015 - men ikke 2016. Det resulterede i henvendelser fra hele
lokalsamfundet, der protesterede mod den potentielle lukning.
Heldigvis blev der i sidste øjeblik fundet midler til at videreføre
bemandingen af ByOasen i 2016 og beholde dyrene. Lokaludvalget
håber at der igen kan findes midler til at videreføre ByOasen som
bemandet legeplads i 2017 og at der findes en permanent bevilling til
ByOasen fremover.
Økonomi:
2.1 mio. kr. til bemanding af legepladsen.
”Nordvestpassagen”
Nørrebro Lokaludvalg har længe ønsket en passage, der forbinder
Nørrebro og Nordvest under jernbanesporet fra Mimersparken via
Fyrbødervej.
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en række forslag til
hvordan passagen kan udformes. Men de forslag som ligger indenfor
den afsatte økonomiske ramme vil ikke være tilgængelige for borgere
i kørestol og svage cyklister og gående. Der mangler derfor midler til
at udføre det forslag (scenarie A) der, som det eneste, opfylder
formålet med passagen om at skabe en sikker, handicapvenlig og tryg
forbindelse mellem Nordvest og Nørrebro, så man understøtter
Mimersparkens rekreative værdi og styrker fællesskabet mellem de to
bydele.
Økonomi:
22.4 mio. kr. ekstra til anlæg af scenarie A.
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Flere puljemidler til Nørrebros borgere og foreninger
Udover de seks konkrete ønsker, så vil vi gerne gøre opmærksom på,
at der lokalt på Nørrebro er et stort behov for flere puljemidler, som
Lokaludvalget kan uddele til de mange lokale foreninger, der søger
vores puljer. Nørrebro Lokaludvalg modtog ansøgninger for
7.663.396,50 kr. i 2015. Det er mere end dobbelt så meget, som det
beløb vi rådede over i 2015; 3.260.000 kr. Her i 2016 har vi pt.
modtaget ansøgninger for 3.728.830 kr. Nørrebro Lokaludvalg er
derfor nødt til at give afslag eller stærkt nedsatte tilsagn til en lang
række meget kvalificerede ansøgninger. Derfor peger vi på, at behovet
er stort for flere penge til de mange lokale foreninger, der ønsker at
lave aktiviteter på Nørrebro og som kan sikre, at Nørrebro bliver ved
med at være en aktiv, kreativ og attraktiv bydel.
Økonomi:
1.918 mio. kr. så Nørrebro Lokaludvalg kan uddele de 5.144 mio. kr.
vi oprindeligt havde til uddeling til Lokale projekter.
Midler til innovativ videreudvikling af borgerinddragelsen i arbejdet
med bydelsplaner 2016/17
I Nørrebro Lokaludvalg ser vi det kommende arbejde med
bydelsplaner som en helt oplagt mulighed for, at videreudvikle på det
store arbejde, vi har gjort med borgerinddragelse bl.a. via de sociale
medier og til vores events på gadeplan. Vi valgte i forbindelse med de
forrige bydelsplansprocesser at ansætte en medarbejder for vores
puljemidler, der var dedikeret til arbejdet med bydelsplanen. Det er
ikke en mulighed længere, grundet de store besparelser, der er sket
henover årene på vores puljemidler. Derfor har vi et ønske om, at der
afsættes midler til at ansættelse en medarbejder i 6 måneder lokalt, så
vi kan viderføre, viderudvikle og være innovative i vores arbejde og
med vores borgerinddragelsesmetoder under det kommende arbejde
med bydelsplanen for Nørrebro. Et arbejde, der kan inspirere resten af
Københavns Kommune, når det kommer til borgerindragelse.
Økonomi:
250.000 kr. til en ansat i 6 måneder.

Med venlig hilsen

Formand for Nørrebro Lokaludvalg
Mogens Petersen
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