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København skal også fremover have gode rammer for
motion og fritidsliv og være kulturel hovedstad med events i
verdensklasse. Men stadig flere aktive københavnere gør det
nødvendigt med flere kultur- og idrætsfaciliteter. Med budget
2018 afsætter vi 41 mio. kr. til bedre fodboldfaciliteter og 58,6
mio kr. til et helt nyt Kampsportens Hus.

Forbedring af byens kulturog idrætsfaciliteter
Københavns kultur- og idrætsfaciliteter
slides løbende. Med budget 2018 afsætter vi midler til at renovere og forbedre
Københavns Hovedbibliotek, Bellahøj
Friluftsscene og Ryparkens Idrætsanlæg.

Med budget 2018 afsætter vi 58,6 mio.
kr. til Kampsportens Hus, som skal ligge
på Skodagrunden i Nordvestkvarteret,
tæt ved Nørrebro Station og den kommende metro. Kampsportens hus vil
sætte fokus på det mangfoldige fællesskab og et aktivt fritidsliv.

Kampsportens Hus
Kampsporten i København skal have
et nyt samlingssted, som kan være et
attraktivt fritidstilbud for børn og unge.

Bedre fodboldfaciliteter
Der skal være endnu bedre forhold for
fodbolden, så der også bliver plads til
de mange piger, som har fået lyst til at

KORT OVER UDVALGTE KULTUR- OG IDRÆTSINITIATIVER
Planlægningsbevilling til
1 ny kunstgræsbane
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Renovering og
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TAP1 live
Amager Øst
Valby
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Modernisering
af Sundby
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gå i Nadims fodspor. Med budget 2018
afsætter vi 13,9 mio. kr. til en ny kunstgræsbane med belysning ved Hekla Park
på Amager og et nyt klubhus til Husum
boldklub. Derudover planlægger vi en
ny kunstgræsbane på Nørrebro, dræner
fodboldbanerne på Damhusengen, og
forbedrer lysforhold og bane i Sundby
Idrætspark.
Nyt Byens Hus og Demokratihus
Med budget 2018 afsætter Københavns
politikere 7 mio. kr. til et nyt beboer- og
kulturhus i Ørestad, så bydelens kulturog foreningstilbud styrkes for de mange
københavnere. Samtidig afsætter vi sætter 1,8 mio. kr. til at planlægge Demokratihuset på Vesterbro.
Øget støtte til Københavns museer
Med budget 2018 afsættes der midler
til at støtte udstillingsproduktionen til
Københavns Museum, samt at give pensionister gratis adgang til Københavns
Museum, Thorvaldsens Museum og
Nikolaj Kunsthal.
Aftenskoler og foreninger
Der sættes 36 mio. kr. af til at styrke
aftenskoler og foreningslivet ved at
sikre flere og bedre lokaler.
Øvrige initiativer

Amager Vest

Demokratihus
i Kødbyen

15 nye kunstgræsbaner
siden 2012 –
6 flere på vej

Flere midler til Festivalpuljen
Midler til Copenhagen 2021

Rideklubben og
ballonhangaren

VM i herrehåndbold
2019

Byens Hus
i Ørestad

Støtte til EM i fodbold 2020
Støtte til VM i håndbold 2019
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