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Nørrebro Lokaludvalgs ønsker til Budget 2017 

 

Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte ønsker til Københavns 
Kommunes 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.   

 

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” 

 Driftstilskud til Folkets Hus 

 Flere puljemidler til Nørrebros borgere og foreninger 

 Borgerinddragelses-eksperimenter på de sociale medier 

 

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 ved Nørrebro Station. Desværre lyder det nu til 
at etableringen af Kampsportens Hus er udskudt til 2021, da 
fondsfinansieringen ikke er helt på plads endnu. Nørrebro Lokaludvalg 
håber, at der kan findes penge på budget 2017, så man kan komme i gang 
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med arbejdet nu. Derudover så oplever flere af de kampsportsforeninger, 
der har været med i arbejdet med Kampsportens Hus lokale problemer. Vi 
håber derfor også at Kultur- og Fritidsforvaltningen kan være behjælpelig 
med at finde midlertidige lokaler indtil Kampsportens Hus står færdigt. Det 
er afgørende for videreførelsen af foreningerne.  

Økonomi: 
92 mio. kr. til realiseringen af Kampsportens Hus på Skodagrunden. 

 
Midler til at skabe en udviklingsplan for KTK-grunden: 

Området ved Ragnhildgade/Haraldsgade (KTK-grunden) har et helt særligt 
kulturliv. Det er en vigtig sag for Nørrebro Lokaludvalg, at området bevares 
som et kreativt område 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, så KTK-grunden bevares permanent som hjemsted for et 
nytænkende kulturliv, der har stor værdi for både Nørrebro og København. 
Det blev besluttet i Borgerrepræsentationen 26. maj 2016, at der skal 
indgås en lejeaftale med Ragnhildgadefonden, der er stiftet af Knud 
Foldschack om leje af dele af Ragnhildgade 1 (bygningsareal i alt ca. 5.060 
m2 samt tilhørende udenomsareal) på markedsvilkår, således at 
Ragnhildgadefonden fremlejer bygningerne til kulturelle eller 
socialøkonomiske virksomheder. Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side i 
2 år fra den 1. januar 2017, og kan herefter alene opsiges med 2 års varsel.  
Den beslutning bakker Nørrebro Lokaludvalg op om, men henstiller til at 
området sikres som kulturelt område ved en endelig ændring af 
lokalplanen.   

Økonomi: 
Ressourcer til arbejde med ændring af Lokalplanen 

 

 Et toilet i Humlehaven: 
I årene 2012 og 2013 var vi med til at etablere Humlehaven ved 
Hillerødgade og Lundtoftegade – en have/værested for den Nørrebro-
drikkegruppe, der tidligere holdt til i Sumpen i Nørrebroparken. Efter en 
dialog med naboer i området omkring Humlehaven, inkl. Hillerødgade 
Svømmehal og specialskolen Frederiksgård Skole, der er nabo til området, 
er det kommet Lokaludvalget for øre, at der er nogle udfordringer ifm. med 
brugen af Humlehaven, som arealet er indrettet nu. Flere af naboerne 
oplever, at der urineres og besørges på området, samt støj og slagsmål. 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. Resultatet af dialogen med naboerne var en række 
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forslag til fysiske tiltag, der kunne medvirke til at adfærden i og omkring 
Humlehaven ændredes. Arealet er nu blevet videreudviklet, så det er mere 
åbent. Dvs. at hegnet ud til gaden er fjernet, samt grillen, og hække er 
blevet beskåret.  Det højest prioriterede tiltag er dog at få etableret et 
rigtigt toilet af den type, vi har i Folkets Park med kloakering og vand tilført 
- et såkaldt ”misbrugstoilet”. Denne type toilet kan rengøres nemt og derfor 
holdes åbent døgnet rundt. Der står pt. et festivaltoilet af ældre årgang. 

Økonomi:  
500.000 kr. til indkøb og opsætning af toilet, eksklusiv rydning og 
tilslutningsafgift. 
50.000 kr. årligt i drift 

  
Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset:  
Nørrebro Lokaludvalg har noteret sig, at der nu er igangsat et trafikforsøg i 
krydset Guldbergsgade/Møllegade. Desværre har man valgt at lave et 
trafikforsøg med en løsning, der ikke overholdes, hvilket Nørrebro 
Lokaludvalg og de lokale beboere gjorde forvaltningen opmærksom på 
inden trafikforsøget blev sat i gang. Nørrebro Lokaludvalg skal derfor på det 
kraftigste anbefale, at der findes en mere permanent løsning på 
trafikproblemerne i krydset Guldbergsgade/Møllegade, da situationen er 
meget kritisk. Baggrunden for ønsket er, at ombygningen af Nørrebrogade 
har medført øget biltrafik i sidegaderne til Nørrebrogade. Lokale beboere 
oplever en del gennemkørende biltrafik og mange svingende biler, i særlig 
grad i det nævnte kryds. Nørrebro Lokaludvalg har tidligere fremsendt et 
forslag til en trafikal løsning – og vi ønsker nu en bevilling til at gennemføre 
de ændringer, vi har foreslået, så vi kan få løst problemerne og sikret en 
sikker skolevej i området. 
 
Økonomi: 
500.000 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 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 



 Side 4 af 6 

trafik henover Balders Plads som forsøgt henover sommeren og indskrevet i 
trafikplanen, så vi kan skabe et aktivt og et mere trygt byrum på Balders 
Plads. Vi skal også opfordre til at man gennemføre den trafiktælling i 
området, som beboerne og Lokaludvalget blev lovet i forbindelse med 
Nørrebrogade projektet og åbningen af spærringen i Mimersgade. 

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 anbefaler, 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. 
 

Driftstilskud til Folkets Hus 
De frivillige kræfter i og omkring Folkets Hus gør en stor og afgørende 
forskel for området, men de frivillige har brug for støtte i form af ansatte 
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for at få driften til at fungere. Nørrebro Lokaludvalg anbefaler, at man i 
Borgerrepræsentationen ser velvilligt på at støtte de mange aktiviteter i 
huset, der afspejler lokalområdet, med midler til koordinering og facilitering 
af aktiviteter samt til forbrug og aktiviteter.  

Økonomi:  
Årligt mellem 1,3-1,8 mio. kr. alt efter model    

 

Flere puljemidler til Nørrebros borgere og foreninger 
Udover de syv 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 modtaget ansøgninger for 6,5 mio. kr. 
og alle midler var allerede uddelt i august måned og puljerne er dermed 
lukkede. 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. 

 

Borgerinddragelses-eksperimenter på de sociale medier 
I Nørrebro Lokaludvalg ser vi det igangværende arbejde med bydelsplaner 
som en helt oplagt mulighed for, at teste og eksperimentere med nye 
former for borgerinddragelse via de sociale medier og vores hjemmeside. Vi 
er som Lokaludvalg allerede stærkt tilstede på de sociale medier. Vi har i 
dag 8393 følgere på Facebook, svarende til knap hver tiende indbygger på 
Nørrebro, samt 2100 følgere på Instagram.  Men hvad der er vigtigere er, at 
mængden af både likes, kommentarer og diskussioner er meget stor. Vi 
debatterer således allerede i dag aktivt med bydelens borgere på de sociale 
medier. Men dette arbejde kan sagtens udvikles og nye strategier kan 
afprøves.  Det er dog et arbejde, der er meget tidskrævende, og hvis det 
skal gøres ordentligt, skal der afsættes ekstra ressourcer til dette. 
Resultaterne af det eksperimenterende arbejde med borgerinddragelse på 
de sociale medier kan efterfølgende bruges i resten af Københavns 
Kommune. Derfor har vi et ønske om, at der afsættes midler til at 
ansættelse en medarbejder i et halvt år lokalt, så vi kan opstarte 
eksperimenterne med borgerinddragelse i forbindelse med arbejdet med 
vores bydelsplan. Dette arbejde skal selvfølgelig ses som et supplement til 
de workshops, borgermøder mm som vi i forvejen løbende arbejder med og 
udvikler på. 
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Med venlig hilsen 

 

Formand for Nørrebro Lokaludvalg 

Mogens Petersen 

 


