Budget 2022
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Henvist af medlem af BR fra V d. 10.08.2021
e-Doc-nr. 2020-0861120-113

KF96 Udearealer i Ryparkens Idrætsanlæg (screeningsbevilling)
Baggrund
Ryparkens Idrætsanlæg er beliggende på kanten mellem Østerbro og Bispebjerg. Anlægget er generelt nedslidt, og flere af anlæggets rum og funktioner er utidssvarende. Derudover er der udfordringer med utryghed og hærværk på anlægget - særligt i vinterhalvåret, hvor dele af anlægget er uden belysning.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg og DGIStorkøbenhavn udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af Ryparkens Idrætsanlæg.

Indhold
Forslaget indeholder en screeningsbevilling på 0,2 mio. kr. på service i 2022 til at konkretisere de ønsker og behov, som fremgår af helhedsplanen for udviklingen af Ryparkens
Idrætsanlæg. Det videre arbejde vil ske i dialog med Bispebjerg Lokaludvalg samt de lokale foreninger i Ryparkens Idrætsanlæg.
Helhedsplanen peger bl.a. på, at følgende elementer er vigtige i det videre arbejde med
udearealerne i Ryparkens Idrætsanlæg:






Der skal udarbejdes en overordnet struktur for hele anlægget, som skal give området et samlende udtryk og gør området mere overskueligt.
Sikres gode forhold for både gående, løbende og cyklende.
Ryparken Idrætsanlæg skal i højere grad fungere som et mødested, hvor borgere
i alle aldre kan mødes.
Tryghed skal være et gennemgående opmærksomhedspunkt i det videre arbejde.

Økonomi
Forslaget indeholder en screeningsbevilling på 0,2 mio. kr. på service i 2022 til at konkretisere de ønsker og behov, som fremgår af helhedsplanen for udviklingen af Ryparkens
Idrætsanlæg.
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Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder
Aktiviteter i forslaget
Styringsområde
2022
(1.000 kr., 2022 p/l)
Screeningsbevilling

Service

Udgifter i alt (netto)

I alt

200

200

200

200

Risikovurdering og proces
Der er ikke særlige risici forbundet forslaget, da der for nuværende alene lægges op til at
gennemføre en screeningsfase.
Såfremt der afsættes en screeningsbevilling til projektet, er sigtet, at der med forhandlingerne om Budget 2023 kan afsættes midler til en planlægningsfase.

Bevillingstekniske oplysninger
Tabel 2 – Udgifter til service:
Anlæg
(1.000 kr., 2022 p/l)

Udvalg

Bevilling

KFU

1060

Screeningsbevilling

2022

Serviceudgifter i alt

I alt

200

200

200

200

Øvrige tekniske oplysninger
Bydele
Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)
Bispebjerg
Nørrebro
Adresse

X

Indre by

Vesterbro/Kgs.
Enghave

Valby

Østerbro

Brønshøj/Husum

Vanløse

Lyngbyvej 110, 2100 København

Høring
Har budgetnotatet været i høring?
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID

Ja
X

Nej

Amager
Øst
Amager
Vest

Udenbys

