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SKYBRUDSSIKRING — 2018-2028 
SKT. JØRGENS SØ 

FOTO: NIRAS

Skt. Jørgens Sø kan omdannes, så den i fremtiden kan fungere 
som et regnvandsbassin ved skybrud. Samtidig skal den fortsat 
være et rekreativt rum for søens mange brugere.

Besøg det mobile søkontor
København og Frederiksberg Kommune har udviklet tre 
scenarier til at omdanne Skt. Jørgens Sø. Derfor inviterer vi  
til dialog om potentialerne i de tre scenarier, i vores mobile 
søkontor ved Skt. Jørgens Sø i uge 33, 34 og 35. Du kan finde 
søkontoret ved den sydlige sø, på Svineryggen  
ved Kampmannsgade.

Du kan læse meget mere på www.kk.dk/skt-joergens-soe

Kommende arrangementer om Skt. Jørgens Sø:
• SØVANDRING, torsdag d. 23. august fra kl. 16-19.  

Mødested ved det mobile søkontor.
• ÅBENT HUS, onsdag d. 29. august fra kl. 16-19.  

Søpavillonen på Gyldenløvesgade 

Søkontoret holder åbent:
Tirsdage og torsdage fra kl. 14-18
Onsdage og fredage fra kl. 10-14
Lørdag d. 18. august og søndag d. 19. august fra kl. 10-14 

Vi glæder os til at tale med jer!

Bland dig i debattenDebat SKRIV: Vi vil gerne høre din mening. Ingen problemer er for store eller for små, hvis det på-
virker dig, påvirker det sikkert også andre. Redaktionen læser indlæg igennem, priori-
terer debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbrevene. Læserbre-
ve må max. være på 250 ord. Husk, at debatindlæg skal være forsynet med navn og adresse. 
Debatindlæg er udtryk for skribentens egen holdning. Send indlæg til red@valbybladet.dk

En kommune ikke bør drive privat bycykel-virksomhed
…Debat
AF JACOB ROSENBERG (LA)
Lokal folketingskandidat

BYCYKLER: Både i Frederiks-
berg  og Københavns Kommu-
ne er der bycykler, som mod-
tager offentligt tilskud. 

Basalt set er det en fremra-
gende idé at have bycykler i en 
by, idet det fremmer cykelkul-
turen og tillige er et tilbud til 
byens turister. Konceptet med 
bycykler, som kan lånes eller 
lejes i en kort periode, er der-
for positivt.

Problemet opstår imidlertid, 
når kommunen ønsker at dri-
ve privat virksomhed. Dette er 
nemlig tilfældet, når det hand-
ler om bycykler. 

Bycyklerne er drevet med 
et monopol-lignende koncept, 
hvor konkurrenter ikke umid-
delbart har adgang til marke-
det. Dette er helt uacceptabelt, 
idet en kommune ikke bør dri-
ve privat virksomhed på den-
ne måde. 

Hvis kommunen har en ak-
tivitet, som billigere eller bed-
re kan varetages af en privat 
virksomhed, så må kommunen 
trække sig fra området, og de 

private komme til. Det vil væ-
re gavnligt med øget konkur-
rence inden for for eksempel 
bycykel-området.

Det handler jo - som med 

al konkurrence på det priva-
te område - om, at borgeren 
bør have mulighed for at få et 
produkt, som enten er billigere 
og med samme kvalitet eller 

bedre og til samme pris. Dette 
opnås netop ved konkurrence-
situationen, og et monopol-lig-
nende forhold, hvor kommu-
nen på denne måde holder 

private aktører ude, er ikke 
at foretrække.

By- og Pendercykel Fonden 
driver bycyklerne, og de ejes 
af  de tre samarbejdsparter, 

DSB, Københavns Kommune 
og Frederiksberg Kommune, 
som bidrager samlet med 86,5 
millioner kroner til aftalen om 
bycyklen.

Der har været nævnt beløb 
på mellem 20.000 og 80.000 for 
en enkelt bycykel, og undervejs 
er leverandørfirmaet gået kon-
kurs. Det betyder, at regningen 
ender hos skatteborgerne. Hvis 
bycyklerne i stedet var drevet 
100 procent privat og uden 
kommunal indblanding, ville 
regningen ikke ende hos skat-
teborgerne.

Det tangerer fråds, når ho-
vedstaden kan bekoste under-
lig kunst, bycykler og elbiler. 
Måske kunne pengene bruges 
bedre, og hvis man ikke har 
fantasi til dette, må skatten 
sættes ned, så pengene bliver 
i borgernes lommer.

Liberal Alliancens Jacob Rosenberg kalder bycykler en fremragende idé, men han mener ikke, 
at en kommune bør drive privat bycykel-virksomhed. Foto: Martin Sørensen
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