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Vedr.: Henvendelse om udtalelse vedrørende Pakhus 11.  
 
Ved skrivelse af 20. september 2011, sagsnr. 2010-9005 og dokumentnr. 2011-
666143, fremsender Sekretariat & Kommunikation en henvendelse vedrørende 
Pakhus 11, bilagt ”Pakhus 11. Profil og Aktivitetsliste for 2. halvår 2011”, med 
henblik på en udtalelse. I fortsættelse heraf har Østerbro Lokaludvalg følgende 
bemærkninger, der kan medvirke til at danne grundlag for et forslag til en 
permanent løsning for Pakhus 11: 
 
1. Af den aktuelle arbejdsplan for Østerbro Lokaludvalg, som er vedtaget i 2011, 

fremgår i Fagudvalget for Kultur og Fritids (FKF) kapitel følgende vedrørende 
Pakhus 11: ”I samarbejde med Pakhus 11, Københavns Kommune samt By & 
Havn ønsker FKF at arbejde på en løsning, så Pakhus 11 udover teater og 
musik også i fremtiden vil kunne bruges til andre kultur- og fritidsaktiviteter, 
bl.a. seniorgymnastik, børneteater, kunstudstillinger med lokale kunstnere 
o.lign.” Dette er ét af fem afsnit i FKF’s kapitel. 

 
2. I forbindelse med Østerbro Lokaludvalgs høringssvar af 8. september 2011 til 

”Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011 – 2013” fremgår af 
side 2, Punkt 4, linje 10: ”d) Sikring af at Pakhus 11 kan fortsætte og gerne 
udvide sine aktiviteter – også til glæde for Indre By. 

 
3. Østerbro Lokaludvalg afholdt den 22. august 2011 et præsentationsarrangement 

vedrørende projekt ”Aktivitetshal for 12 – 17 årige” i Pakhus 11. Det blev et 
meget vellykket arrangement med repræsentanter fra ca. 25 potentielle, 
kommende samarbejdsparter. I denne sammenhæng mødte vi en stor 
fleksibilitet, interesse og hjælpsomhed. 
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4. Vi har noteret, at det meget velfungerende og bredt sammensatte Østerbro 

Lokalråd i sommeren 2011 overrakte årets ”Kulturbuket” til foreningen 
Pakhus 11 som påskønnelse af arbejdet med at skabe velfungerende og 
smukke rammer for kultur på Østerbro. 

 
5. Østerbro Lokaludvalg opfordrer til, at der findes en løsning, herunder om 

regulering af lejen, med ejerne af Pakhus 11, der sikrer en varig aftale, som er 
en forudsætning for, at Pakhus 11 kan planlægge sine aktiviteter til glæde for 
hele byen, især Østerbro og Indre By. Også By & Havn må glæde sig over, at 
Pakhus 11 i høj grad bidrager til at skabe liv i denne del af Nordhavn. Det bør 
ligeledes aftales med ejeren af Pakhus 11, at det anerkendes, at det er 
foreningen Pakhus 11, der sammen med Realdania har forestået istandsættelse 
og indretning af lokalerne.  

 
På baggrund af ovenstående ønsker Østerbro Lokaludvalg at anbefale, at 
Københavns Kommune med de nødvendige midler, gør det muligt for Østerbro 
Lokaludvalg at udvikle samarbejdet med foreningen Pakhus 11. Østerbro 
Lokaludvalg ser gerne, at Pakhus 11 også profilerer sig som et internationalt 
kulturhus. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving  Inger-Marie Dyrholm 
Ff. Østerbro Lokaludvalg  Ff. Fagudvalget for kultur og fritid 
 
 
 


