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Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalget udkast til 

investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019  

 
Vi takker for at blive hørt i forhold til de forskellige investeringsforslag, 

besparelser med mere. Vi modtog desværre først høringspapirerne sent, da 

vores sekretariat var ramt af ferie, omlægninger som følge af barsel med 

mere. Og derudover har vi konstitueret os. 

 

Vi har derfor kun følgende kommentarer: 

 

Vedrørende Forslag nummer 10, samt forslaget “Effektiv håndtering og 

bedre formidling af materialer”. 

For det første var det et væsentligt element i sammenlægningen af 10. 

klasse-centeret og vores lokale kulturhus, at eleverne på denne måde ville 

møde voksne i deres hverdag. Vi synes det harmonerer dårligt med de 

forslag der handler om at centralisere betjeningen af kulturhuse og 

biblioteker. Forslag der jo i deres essens handler om at flytte personale fra de 

enkelte kulturhuse og biblioteker til et centralt sted. På denne måde vil 

antallet af voksne altså blive reduceret, og begrundelsen for at sammenlægge 

altså blive udhulet. 

 

Særligt forslaget om “Effektiv håndtering....” vil have en slagside. De 

medborgere der i dag modtager en hjælp via ordningen “Bogen kommer” vil 

risikere at miste denne. En stor del af denne indsats er båret af det personlige 

kendskab, og denne vil forsvinde, når ordningen samles og dermed fjernes 

fra de enkelte biblioteker. 

 

Vedrørende “Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone” 

I forhold til lukningen af Havnebadet ved Fisketorvet så stiller vi os meget 

uforstående overfor dette. Havnebadet er det næstmest benyttede, og savner 

altså ikke brugere. Det er meget brugt af børn og unge, der netop her finder 

et mere fredeligt sted end havnebadet på Islands brygge. Vi bliver stadigt 

flere indbyggere på Vesterbro - i de kommende år kommer der 8000 flere på 

Carlsberg (efter deres egne beregninger) og hertil skal lægges indbyggerne i 

de 500 ungdomsboliger ved IKEA, de nye boliger på Posthusgrunden, samt 

hele den nye bydel, der skabes ved Fisketorvet. Og det der kendetegner disse 

byggerier/lokalplaner er jo, at der ikke er påtænkt nogen fritidsaktiviteter for 

børn og unge. 

 

Vi står således som bydel overfor at vokse drastisk i antallet af indbyggere 

de kommende år, og stiller os derfor uforstående overfor denne besparelse.  

Vi ved godt, at der selvfølgelig er flere andre muligheder rundt omkring i 

byen - men disse er på varme dage reelt allerede overfyldte. Og i en situation 
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hvor man samtidigt overvejer at sommerlukke for svømmehaller, så virker 

det underligt også at lukke et meget benyttet havnebad.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Egholm 

Formand for Vesterbro Lokaludvalg 


