KØBENHAVN
– EN BY FOR ALLE

KORT FORTALT

En by med plads til børn, bevægelse og boliger til både unge
og flygtninge. Med budget 17 kommer endnu 10 nye skoler i fysisk topform, og børnehaverne styrkes for de mest
udsatte. Flere københavnere skal i arbejde, og erhvervslivet får bedre rammer. Og med en renere by, cykelstier og
sociale indsatser, især for de mindste, gøres der en ekstra
indsats for at gøre hverdagen bedre for alle københavnere.

• Med budget 17 investeres for i alt
4,2 mia. kr.

1,6 mia. kr. til byens børn
Vi skal investere i vores børn og unge dér,
hvor de færdes. Derfor afsætter vi 829,3
mio. kr. til at helhedsrenovere 10 skoler,
renovering af tre skoler og renovere 17
legepladser. Vi styrker skole- og klyngeledelsen, så folkeskolen og børnehaverne
bliver endnu bedre. Og så værner vi om
de børn, der vokser op i socialt udsatte
familier med en tidlig indsats og bedre
normeringer i børnehaver med mange
socialt udsatte.

Job til københavnerne
Flere københavnere skal i arbejde og
der skal skabes mere vækst i Danmarks
hovedstad. Vi styrker beskæftigelsesindsatsen for både socialt udsatte og akademikere – og så forbedrer vi vilkårene
for erhvervslivet blandt andet ved fortsat
nedsættelse af erhvervsgebyrer og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.

Almene ungdomsboliger
København skal være en by, hvor der er
plads til alle – også de mange studerende,
som hvert år strømmer til byen. Med
budget 17 sættes der grundkapital af
til 500 nye almene ungdomsboliger, så
der i løbet af en årrække vil være 6.000
nybyggede almene boliger i København.
Samtidig sættes der penge af til at bygge
nye erstatningsboliger for de almene
boliger, som flygtninge i København
flytter ind i.

KORT OVER UDVALGTE INITIATIVER I BUDGETAFTALEN 2017
Beskæftigelsesindsats
i Mjølnerparken
Omlægning af linje 14
Renovering af
på Østerbro
Rådvadsvej

Beskæftigelsesindsats
i Tingbjerg
Renovering af
Utterslevvej

Helhedsrenovering af 10 skoler
Renovering af 17 legepladser

Renovering af Ryparkens Idrætsanlæg
Kunstgræsbane

Kunstgræsbane

Fortsat bemanding af legeplads
og bybondegården ByOasen

BISPEBJERG

Bedre forhold for cyklister
i Vendersgade
Renovering af Frue Plads

ØSTERBRO

BRØNSHØJ-HUSUM

Renovering af Ved Vesterport
Første skridt mod
kulturaktiviteter i
Brønshøj Vandtårn

NØRREBRO

VANLØSE

INDRE BY
/CHRISTIANSHAVN

Renovering af
Vesterbrogade

Hyltebjerg/Vanløse skole
– madskole og udvidelse
af tandlægeklinik

Nyt svømmebad på Papirøen
Forlængelse af buslinje 9A til
Margretheholm
Følgeanlæg til ny cykelog gangbro ved Vester Voldgade
Renovering af Amager
Boulevard

VESTERBRO
/KONGENS
ENGHAVE
VALBY

Flere cykelparkeringspladser – bl.a. 400 pladser
ved Valby station

AMAGER ØST

Beskæftigelsesindsats i
Urbanplanen
Handicapvenlig baderampe
i Amager Strandpark

AMAGER VEST

Renovering af Englandsvej
Ny svømmehal
centralt i Ørestad

Skøjtebane i
Enghaveparken

Gasværksvejens skole flyttes til
Kødbyen + madskole og idrætshal

Døgnåbent i et
stofindtagelsesrum

• Renovering af veje, cykelstier og
bygninger udgør 1,4 mia. kr.
• Det samlede anlægsbudget 20172020 udgør ca. 15,5 mia. kr. og
skaber 19.000 nye arbejdspladser
• Vi effektiviserer for 317 mio. kr. i 2017
• Vi afsætter 450 mio. kr. til investe
ringer i nye effektive velfærdsløsninger

Et renere og grønt København
Det skal være nemt og sikkert at komme
omkring i byen med bedre cykelstier,
sikre skoleveje og forbedring af busruterne
9A, 14, 22, 31 og 166. Vi gør det mere attraktivt at bruge byen ved at forbedre parkeringsforholdene, renovere veje og broer,
plante flere træer, forbedre de offentlige
toiletter og gøre byen bedre rent.
Nyd livet i København
Aftalen giver også nye steder at nyde livet.
Naturpark Amager giver københavnerne
et rekreativt område med skøn natur og
kyst, og på Papirøen og i Ørestad forebereder vi nye svømmebade. I Enghaveparken kommer der en ny skøjtebane.
Et godt og trygt liv for alle
På social- og sundhedsområdet forbedrer vi forholdene for handicappede og
sindslidende på botilbud. Vi giver også
støtte til andre sårbare grupper og fortsætter indsatsen for at gøre København til en
endnu mere sikker by.

Nye tiltag i Naturpark Amager
Udvidelse af
Dybbølsbro
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