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Høringssvar vedr. kultur- og fritidskompas  

Vi takker 

Vesterbro Lokaludvalg vil gerne indledningsvis takke Kultur- og 

Fritidsudvalget og forvaltningen for at have skabt et vigtigt, 

gennemarbejdet og nærværende dokument, som kan blive et rigtig 

godt redskab til at ”skabe en levende pulserende storby med plads og 

udfoldelsesrum for alle- både københavnerne og byens gæster”. 

 

Kultur-og Fritidskompassets styrke er, at det er båret af en forståelse 

både for Københavns muligheder og udfordringer og en indsigt i 

bydeles egenart, styrker og svagheder. Vi vil i den sammenhæng gerne 

kvittere for den invitation, der ligger i oplæggets fokus på, at byens 

udvikling skal sikres ved samarbejde, tværgående indsatser og 

partnerskaber.  

 

Vesterbro Lokaludvalg ser frem til den videre dialog og medvirker 

gerne til at involvere og engagere de lokale aktører i konkrete 

projekter og samarbejder. 

 

Højere op på den politiske dagsorden 

Oplægget konstaterer, at ”København bevæger sig” og at ”Vi bliver 

flere”. Det er næsten en underdrivelse. København er i en rivende 

udvikling, og Kultur- og Fritidskompasset formidler klart, at det er 

afgørende vigtigt i skyndingen ikke at glemme de rum og faciliteter, 

som skal til for at københavnerne kan udfolde sig, møde hinanden og 

skabe fællesskaber. Det dokumenteres tydeligt, at københavnerne er 

meget underforsynet med tilbud set i forhold til andre store byer og 

landet som sådan. 

 

Vi kender det på Vesterbro. Nye bydele skyder op, men de fælles rum, 

de grønne åndehuller, stederne at udfolde sig kreativt og kropsligt 

mangler. Vi peger derfor på DSBs område ved Otto Bussesvej som en 

oplagt mulighed for at tilføre byens liv nye dimensioner samtidig med, 

at man kan indhente noget af det forsømte. Vi kan med glæde se, at 

Kultur- og Fritidskompasser ser de samme muligheder. Her vil kunne 

skabes nogle af de platforme for kunst, kultur og fritid, som oplægget 

efterlyser – til glæde for både lokalområdet og byen som sådan. 

 

 



 

 

 
Side 2 af 3 

I visionen lægges der vægt på modet til at være på forkant i byens 

udvikling. Efter vores mening kalder det på politisk mod – ikke alene i 

Kultur- og Fritidsudvalget, men i hele Borgerrepræsentationen. 

København må for alt i verden ikke blive kvalt i egen succes. Så kan 

vi være sikre på, at København mister sin attraktion og bliver mindre 

interessant for beboere, tilflyttere og gæster. Det er sket før. 

 

Hvis ikke vi får løftet de behov, oplægget rigtigt peger på, op på en 

højere politisk dagsorden, vil vi ikke kunne indfri ambitionerne i 

Kultur- og Fritidskompasset. 

 

Nytænkning 

Oplægget lægger vægt på nytænkning af vores rum og faciliteter både 

udendørs og indendørs. Vesterbro Lokaludvalg anerkender, at dette er 

helt nødvendigt i et tæt bydel som Vesterbro, men vil samtidig pege 

på, at det ikke må blive til discountløsninger og 

skrivebordskonstruktioner, som skaber masser af problemer i 

dagligdagen. Det er ikke alt genbrug, som har kvalitet. Her kommer 

det samarbejde, som oplægget vægter så højt, til at spille en vigtig 

rolle.  

 

Det er en sådan nytænkning, der f.eks. har givet os havnebadene. I 

Kultur- og fritidskompassets idekatalog til kultur- og fritidsfaciliteter i 

de enkelte bydele bemærker vi, at der er en stor iderigdom omkring 

forslag til aktiviteter i de nye boligområder i f.eks. Nordhavn. Vi 

kunne ønske, at der også skete samme nytænkning i forhold til livet 

mellem husene i de nye boligområder ved havnens holme på 

Vesterbro og i Kongens Enghave samt i Carlsbergbyen.  

 

Det kunne være spændende at se på byens muligheder i 4D, således at 

interessefællesskaber kommer til syne mellem f.eks. kommunale og 

private aktører, og der kan ske en strategisk kobling af bydelenes 

behov med f.eks. den visuelle kunsts, scenekunstens og musikkens 

behov for rum og udfoldelsesmuligheder. Det kan være lidt svært at 

gennemskue, hvorfor nogle idekataloger for bydelene indeholder 

platforme for kunsten og andre ikke. 

 

Handlingsplan 

Det vil være oplagt at lade Kultur- og Fritidskompasset blive fulgt op 

af en handlingsplan. Samme behov vil der formentlig være, når den 

nye kultur- og fritidspolitik ligger klar. Vi håber, at disse processer er 

tænkt sammen, så de ikke spænder ben for hinanden. 

 

Vesterbro Lokaludvalg indgår meget gerne i dialog om udarbejdelsen 

af en handlingsplan for indsatser i vores bydel, herunder skabe kontakt 

til relevante aktører. 

 



 

 

 
Side 3 af 3 

I handlingsplanen bør afklaringen at fremtidige anvendelsesformål for 

Skydeselskabets bygning på Vesterbrogade indgå. Kultur- og 

Fritidskompasset peger på muligheden af at skabe et film- og 

mediehus her. Rygterne vil vide, at bygningerne også er tænkt at 

opfylde presserende behov for Børne- og Ungeforvaltningen. 

Vesterbro Lokaludvalg vil pege på, at den fredede bygning har mange 

smukke lokaler, som bør rumme aktiviteter med offentlig adgang. Det 

vil være en stor fejl at betragte denne bygning som bare et antal 

kvadratmeter i kommunens ejendomsportefølje. Nej, her har vi en helt 

særlig bygning, som er en væsentlig del af Vesterbros identitet. Den 

må ikke gemmes væk. 

 

Og i handlingsplanen bør flere boldbaner stå med store bogstaver og 

udråbstegn. Vores børn og unge har ventet længe nok! 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Egholm 

Formand for Vesterbro Lokaludvalg 

 

 

 


