Nørrebro Lokaludvalg
Nørrebrogade 208
2200 København N

Til Borgerrepræsentationen
Vi sender her Nørrebro Lokaludvalgs 5 udvalgte ønsker til
Københavns Kommunes Overførselssag 2015. Ønskerne er alle
vigtige prioriteringer for Nørrebro og for os i Lokaludvalget, og har
længe har stået højt på ønskelisten i bydelen. Vi håber derfor, at I ser
velvilligt på disse projekter og prioriterer at afsætte midler til at få
dem gennemført.
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Kvartermanager på Nørrebrogade
Nørrebro Lokaludvalg ønsker at forlænge Kvartermanager-projektet
på Nørrebrogade året ud. Bl.a. for at støtte op om handelslivet under
Nørrebrogadeprojektets 2. etape, der netop er påbegyndt.
Nørrebrogade har været igennem et trafikforsøg og efterfølgende en
lang omlægningsperiode, der har haft konsekvenser for erhvervslivet.
Omlægningen af 2. etape kommer ligeledes til at udfordre handelslivet
og her er 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
Overførselssagen.
I de sidste halvandet år med kvartermanagerordningen har vi arbejdet
med at styrke relationer og udbrede kendskab mellem virksomheder,
iværksættere og øvrige erhvervsaktører på Nørrebro. Det har vi bl.a.
gjort ved at afvikle kultur-kommercielle arrangementer, der inddrager
offentlige og private aktører. Det har affødt nye
samarbejdsforbindelser, synergi og positiv energi blandt de
erhvervsdrivende og borgerne på Nørrebro. Det arbejde 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.
Lokaludvalget har undtagelsesvist valgt at afsætte midler til at
forlænge Kvartermanageren indtil udgangen af april måned, fordi vi
mener, at det er for vigtig en funktion at opgive. Vi håber, at der kan
findes midler i overførselssagen.
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Økonomi:

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.

400.000 kr. til løn og overhead
Kampsportens Hus
Der blev i 2014 afsat 2 mio. kr. til udvikling, anlæg og projektering af
et Kampsportens Hus. Nørrebro Lokaludvalg ønsker at bestræbelserne
på at finde en central placering i bydelen forsættes, og at der
øremærkes midler til en arkitektkonkurrence og anlæg, så
Kampsportens Hus kan opføres på Nørrebro.
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 håber at tiden er inde til at dette projekt kan realiseres, da en meget
stor procentdel af de idrætsforeningsaktive på Nørrebro dyrker
kampsport.
Økonomi:
63 mio. til arkitektkonkurrence og opførelse.
De Gamles By som grøn oase
Nørrebro Lokaludvalg ønsker at understøtte og udvikle De Gamles By
som et rekreativt område og en grøn oase for Nørrebros borgere. Der
bør etableres 2-3 lommeparker, som vil være et oplagt sted at etablere,
anlægge og afprøve en række forskellige LAR-løsninger, som
understøtter kommunens skybrudsstrategi. I samme ombæring ønsker
Lokaludvalget, at der bliver udarbejdet en samlet landskabsplan, og at
naturværdierne bliver bevaret.
For at fremme trygheden i området ønsker Lokaludvalget, at der
etableres en bedre vagtordning end den nuværende.
Økonomi:
Anlæg:
2,5 mio. kr. til landskabsplan for bevarelse af Nordpolen.
6 mio. kr. til naturligt integrerede lege-, aktivitets- og
bevægelsespladser.
0,63 mio. kr. til etableringer af vådbassiner ved Sydpolen.
0,4 mio. kr. til etablering af fem mindre LAR-anlæg.
3 mio. kr. til bredere indgange og forskønnelse af hegnet om De
Gamles By.
1 mio. kr. til opstilling af hundegård.
Drift:
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4 mio. kr. til klub til unge i alderen 12+.
1,2 mio. kr. til vagtordning i De Gamles By.
0,2 mio. kr. til drift af LAR-anlæg.
I alt ca. 13,5 mio. kr. til anlæg og herefter 5,4 mio. kr. årligt til drift.
Forlængelse af beskæftigelsesprojektet Fritidsakademiet
Fritidsakademiet (FRAK) har arbejdet for at få udsatte unge i
fritidsjob de sidste 4 år. FRAK arbejder nu hen i mod at blive en
bydelsdækkende socialøkonomisk virksomhed, der samarbejder med
aktører i kommune og erhvervsliv – en udvikling Nørrebro
Lokaludvalg støtter op om.
FRAK er i dialog med flere private fonde, der kan være mulige
støttegivere til et 4 års projekt. Arbejdet med at få private fonde til at
finansiere er afhængig af kommunal medfinansiering. Derfor arbejdes
der på at få kommunal medfinanseringen til projektet ved et
budgetønske til Budget 2016, evt. via Sikker By indsatsen. FRAK
planlægger at søge om 900.000 kr. pr. år i 4 år (3,6 mio. kr. over en
fireårig periode fra 2016 og frem) til en fuldtidsansættelse,
kapacitetsopbygning af de unge, og aktivitetsmidler.
I Nørrebro Lokaludvalg håber vi at man vil støtte FRAK med en
mindre bevilling i Overførselssagen, der kan holde projektet
”levende” og aktivt indtil den større finansiering er på plads. Det er
altafgørende at FRAK kan fastholde de 80 unge, der p.t. er tilknyttet
projektet, og opretholde og løbende indgå lokale jobaftaler for de
unge. Desuden at FRAK kan få indgået nødvendige samarbejdsaftaler
og få forhandlet finansiering til fremtidig organisation så langt som
muligt, og overgå til en ny organisation.
Økonomi:
150.000 kr. til løn til projektleder og projektkoordinatorer
25.000 kr. til lønbuffer til unge
25.000 kr. til drift (eks. IT, Tlf., personalebeklædening og redskaber)
I alt 200.000 kr.
Opgradering af Nørrebrohallen
Nørrebro Lokaludvalg ønsker der afsættes 2 millioner kroner til at
give Nørrebrohallen et løft. 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.
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I arbejdet indgår et ønske om 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 Kulturelt
samlingspunkt på ydre Nørrebro. Det er et ønske at forbedre
kulturfaciliteter og udvikle 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.
Økonomi:
2 mio. kr. til projektplanlægning
3-4 mio. kr. til opbygning af Hal 3
Venlig hilsen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
Mogens Wolff-Petersen
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