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Giv Nørrebro gode rammer til forsat udvikling
Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte ønsker til
Københavns Kommunes Budget 2016. 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. Vi håber derfor,
at I ser velvilligt på disse projekter og bruger indspillet i den
fremadrettede planlægning. Ved at finde penge til disse projekter i
Budget 2016 er det Lokaludvalget opfattelse, at de vil medvirke til at
sikre Nørrebro – og dermed København – de bedste rammer for en
forsat positiv udvikling.
Kampsportens Hus
Der blev i 2014 afsat 2 mio. kr. til udvikling, anlæg og projektering af
et Kampsportens Hus.
Vi håber at tiden er inde til at dette projekt kan realiseres, da en meget
stor procentdel af de idrætsforeningsaktive på Nørrebro dyrker
kampsport. Det er Nørrebro Lokaludvalgs ønske at styrke
kampsportsmiljøet på Nørrebro, og et Kampsportens Hus skal danne
ramme om et fælles og attraktivt træningsmiljø for kampsport i
bydelen, og skabe mulighed for at opdyrke et kampsportsmiljø i
verdensklasse.
Vi støtter Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalede scenarie med en
placering på Skodagrunden med anlæg for 91,8 mio.kr., da denne
placering vil passe ind i idéoplægget for hele Nørrebro
Stationsområde og tilføre dette område idrætsfaciliteter.
Økonomi:
91,8 mio. kr. til anlæg, afledte udgifter på 10 mio. kr. og årlig drift på
4,1 mio.kr.
Medarbejdere i Folkets Hus
Der blev i Budget 2014 afsat midler til ansættelsen af tre
fuldtidsmedarbejdere i det selvstyrende kulturhus Folkets Hus. Denne
ordning blev forlænget i 2015 under Økonomiforvaltningens
Akutpuljer. Ordningen med ansættelse af personale har været en
succes ift. at genoprette driften af Folkets Hus. Dette har resulteret i
nye og flere frivillige, flere aktiviteter, i flere timer og derfor naturligt
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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.

nye og flere gæster jf. statusrapport for Folkets Hus udarbejdet i april
2015.
For parken gælder det, at den i sommeren har været velbesøgt af
børnefamilier m.fl. Foruden at det nye offentlige toilet i parken har
fjernet problemer med efterladenskaber i det fri.
Som sagt, er denne positive udvikling kommet efter at der er blevet
ansat 3 medarbejdere. Nørrebro Lokaludvalg ville være kede af hvis
denne udvikling skulle stoppe, fordi man trak de ansatte ud for tidligt
– det ville være ærgerligt. Nørrebro Lokaludvalg ønsker derfor, at der
afsættes midler på Budget 2016 til ansættelse og videreuddannelse af
3 medarbejdere i Folkets Hus de næste tre år, samt at der afsættes
midler til renovering af dele af huset, så huset kan rumme endnu flere
brugere og aktiviteter.
Økonomi:
1,8 mio. kr. til løn inkl. overhead årligt i tre år
1,5 mio. kr. til renovering af dele af huset

Kvartermanager på Nørrebro
Nørrebro Lokaludvalg ønsker at genetablere Kvartermanagerprojektet på Nørrebro 1-2 år for at støtte op om Nørrebros handelsliv.
Vi har gode erfaringer med kvartermanager-projektet, som bl.a. har
styrket relationer og udbredt kendskab mellem virksomheder,
iværksættere og øvrige erhvervsaktører på Nørrebro.
Kvartermanageren gjorde det muligt for os at afvikle kulturkommercielle arrangementer, der inddrog offentlige og private aktører
og affødte nye samarbejdsforbindelser, synergi og positiv energi
blandt de erhvervsdrivende og borgerne på Nørrebro.
Det arbejde som kvartermanageren påbegyndte ønsker vi at fortsætte.
Fremadrettet er det meningen, at Kvartermanageren skal styrke
relationer og udbrede kendskab mellem virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, iværksættere og øvrige erhvervsaktører på
Nørrebro yderligere, og desuden arbejde for grønne løsninger i
bydelen. Derudover ønsker vi at kvartermanageren på Nørrebro kan
have et fremadrettet fokus på at sikre, at der er praktikpladser og
fritidsjobs til bydelens unge.
Det altafgørende, at vi har en person, der kan kommunikere
med handelslivet og sikre, at der er aktiviteter, liv i gaden og at de
lokale interesser varetages. Det synes vi skal prioriteres i Budget
2016.
Økonomi:
600.000 kr. til løn inkl. overhead årligt
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Opgradering af Nørrebrohallen
Nørrebro Lokaludvalg ønsker, der afsættes midler til en flytning af
Nørrebro Bibliotek fra de nuværende rammer i Bragesgade (pga. 3.
mandsleje, samt manglende plads) ind i Nørrebrohallen. Ønsket er, i
Lokaludvalget, at Nørrebrohallen udvikles til et sammenhængende og
mere attraktivt kultur- og idrætssamlingspunkt på Ydre Nørrebro.
Det er Lokaludvalgets første prioritet at Nørrebro Bibliotek overflyttes
til Nørrebrohallen, hvis dette ikke bliver en mulighed ønsker
Lokaludvalget at der afsættes midler til udviklingen af en
idrætslegeplads i Nørrebrohallen, hvor målgruppen er børn. Sidst
håber Nørrebro Lokaludvalg at der kan afsættes midler til en endelig
realisering af det foregående projekt i Hal 3, hvor rammerne skal
ændres, så Hal 3 kan godkendes som opvisningshal indenfor
basketball.
Projektet skal gennemarbejdes lokalt og bør gennemføres via møder
med brugere, ejer og andre aktører, samt arkitekter og lignende,
således at det munder ud i en realistisk plan, der kan gennemføres
over et par år.
Økonomi:
29 mio. kr. til ombygning/nybygning af Nørrebrohallen til bibliotek.

2. etape af Guldbergs Plads
Den sydlige del af Guldbergs Plads, som er knyttet til projektet
”Aktivitetsplads målrettet voksne” er nu færdig. For at færdiggøre
renoveringen af Guldbergs Plads, og opfylde helhedsplanens idéer, er
der behov for også at renovere den nordlige del (fase II), så man kan
skabe den helhedsløsning med aktivitet, træer, stier, inventar og
tryghedsskabende lys på pladsen, som borgerne i området ønsker.
Hvis man ikke færdiggør renoveringen af pladsen vil man ikke få den
fulde effekt af renoveringen og pladsen vil fremstå ufærdig, da der vil
være meget stor forskel på udseendet og standen af de to dele af
pladsen. Det synes vi ville være ærgerligt, og ikke overensstemmelse
med det som man har lovet borgerne i kvarteret.
Økonomi:
4. mio. kr. i anlæg

Sikker skolevej i krydset Møllegade og Guldbergsgade
Nørrebro Lokaludvalget ønsker, at der findes en løsning på
trafikproblemerne i krydset Møllegade og Guldbergsgade hurtigst
muligt, da situationen pt. er meget kritisk. Nørrebro Lokaludvalg har
tidligere fremsendt et forslag og vi ønsker nu en bevilling til at
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gennemføre de ændringer vi har forslået, så vi kan få løst problemerne
og sikret en sikker skolevej i området.
Økonomi:
500.000 kr. til trafikomlægning

Nærgenbrugspladser
Nørrebro Lokaludvalget ønsker, at der etableres nærgenbrugspladser
ved Nørrebrohallen/ Mimersgadekvarteret og i Lundtoftegade. Denne
del af Nørrebro mangler nærgenbrugspladser indenfor den anbefalede
afstand. I samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro har Nørrebro
Lokaludvalg et forslag til hvordan man kan arbejde med nedgravede
affaldsbeholdere, der kan kombineres med LAR-anlæg og dermed kan
samtænkes med og integreres i det offentlige byrum.
Økonomi:
2-3 mio. kr. i anlæg, samt årlig drift.

Med venlig hilsen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg,
Mogens Wolff-Petersen
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