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København skal være en levende storby med festivaler og
finkultur, svømmehaller og fodboldbaner. Derfor investerer
vi løbende i Københavns kultur og idrætsliv. Med budget
2017 afsætter vi bl.a. midler til nye svømmehaller og renovering af kulturhuse, idrætsfaciliteter og en ny skøjtebane.

191,5 mio. kr.
til kultur og
idræt med
budget 17

Svømmebad på Papirøen
Papirøen er et af de mest populære områder i København. Papirøen skal udvikles,
så det forbliver københavnernes ø og derfor
opføres en svømmehal med tilhørende
havnebad. I første omgang er der afsat
60 mio. kr. til grundkøb og til at afholde
arkitektkonkurrence om svømmebadet.
Der arbejdes samtidig på en ny placering
af Copenhagen Street Food. Der afsættes
også midler til planlægning af en ny svømmehal i Ørestad.

Svømmeundervisning i havnebade
Hop i havnen. Der sættes 1,3 mio. kr. af
til undervisning i havsvømning i havnebassinet på Islands Brygge i juli og august
og til at forlænge forsøget med havsvømning i Det Maritime Ungdomshus.

Renovering af byens svømmehaller,
idrætsanlæg og ejendomme
Københavns svømmehaller og idrætsanlæg
bruges flittigt, og med budget 17 sættes der
28 mio. kr. af til at renovere svømmehaller
og 2 mio. kr. til at planlægge renoveringen
af Ryparkens Idrætsanlæg og Svanemøllehallen. I budget 2017 afsætter vi desuden
149 mio. kr. til en omfattende forbedring af
en række af kommunens ejendomme. Som
en del af indsatsen brandsikrer vi bygningerne og udbedrer facader, tage og vinduer.

Kulturaktiviteter i Brønshøj vandtårn
Københavns Kommune ønsker at bruge
Brønshøj vandtårn som et attraktivt sted
for kulturaktiviteter. Der afsættes midler
til at styrke brand- og personsikkerheden i
vandtårnet.
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Flere midler til Festivalpuljen
Med budget 2017 afsætter vi 5 mio. kr.
årligt til kommunens festivalpulje, som
støtter kultur- og idrætsarrangementer i
København.
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Ny skøjtebane i Enghaveparken
Vi afsætter 10 mio. kr. til en ny skøjtebane i Enghaveparken, som opstilles i
vinterhalvåret.
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Styrkelse af foreningslivet
Vi afsætter midler til en række indsatser,
som skal styrke Københavns foreningsliv. Her indgår vi blandt andet sociale
partnerskaber med udvalgte foreninger,
som skal styrke indsatsen med at inkludere
ressourcesvage børn.
Væk med idrætsgebyret
Brugerbetaling for voksne i idrætsforeninger afskaffes
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