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Høringssvar vedr. Kultur og Fritidspolitik 2016-2019 

 

GENERELT 

Generelt finder Østerbro Lokaludvalg Københavns Kommunes oplæg 

til kultur- og fritidspolitik 2016-2019 for noget tyndt og holdt i helt 

uforpligtende og generelle vendinger.  

Lokaludvalget savner oplysninger, der sammenligner Københavns 

Kommunes kulturliv med andre storbyer, vi naturligt kan 

sammenligne os med. Desuden: hvor stort er kommunens 

kulturbudget sammenlignet med andre storbyer? 

Som Københavns Kommune finder Østerbro Lokaludvalg, at det er 

fint, at københavnerne engagerer sig mere i byrummet, men det er 

bekymrende, at byrummet og de grønne områder til udfoldelse bliver 

mere og mere indskrænket i kraft af befolkningstilvæksten og den 

øgede bebyggelse. 

 

VISION OG PRINCIPPER 

Vi er enige i, at en kommune som København hele tiden skal være på 

forkant med at opdyrke potentialer inden for kultur og fritid, og her er 

de københavnske lokaludvalgs puljemidler et særdeles relevant og 

aktivt instrument. Der skal være plads til græsrødderne: det er der, 

vækstlaget findes, og der skal også være plads til "fejltagelser". Det er 

i lokalområdet, man kender de lokale sammenhænge og kender 

hinanden og har kendskab til de iboende muligheder, der endnu ikke 

er kommet til udtryk. Så i stedet for klare og tydelige rammer for 

kulturlivet, bør rammerne være bløde og åbne. Det er Østerbro 

Lokaludvalgs mangeårige erfaring, at der blandt de kulturelle aktører 

hersker stor selvdisciplin og høj moral i relation til 

ressourceanvendelse. Vi er tilhængere af spontanitet i stedet for 

bureaukrati. 

De nævnte principper for kultur- og fritidslivet er generelt set 

udmærkede.  Dog savner Østerbro Lokaludvalg principper for 

samspillet mellem de kommunale kultur- og fritidsaktiviteter og 

erhvervslivet, som i deres øgede rolle som mæcener også får øget 

indflydelse på kultur- og fritidslivet.  

Lokaludvalget savner også et princip om en særlig indsats for at 

inddrage svagere grupper i samfundet i relation til kultur- og 

fritidsaktiviteterne.  Her tænkes bl.a. på de ældre og indvandrerne/ 

nydanskerne. 
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INDSATSOMRÅDER  

I forbindelse med opregningen af indsatsområdet savner 

Lokaludvalget katastrofalt en belysning af idrætten som 

indsatsområde, området er slet ikke omtalt. Dette er blandt andet 

aktuelt for Østerbros vedkommende i relation til opbygningen og 

udbygningen af Nordhavn. Kultur- sports- og fritidsaktiviteter bør 

have tildelt attraktive geografiske placeringer og ikke nøjes med skod-

arealer, som det ser ud til at blive tilfældet i Nordhavn.  

Østerbro Lokaludvalg kunne godt tænke sig mere kunst i byrummet 

f.eks. i form af gavlmalerier (men nej til graffiti), samt skulpturer og 

lignende. 

Østerbro Lokaludvalg vil gerne have flere store og små kulturscener 

til brug for kulturelle aktiviteter både i bredden og dybden. Det er 

meget svært, for de kulturtiltag der er, at opføre/gennemføre deres 

projekter, da der ikke er ret mange scener (til ikke professionelle) på 

Østerbro. Rigtig mange øver på Østerbro, men ender med at optræde 

på Frederiksberg, da der her er gratis scener. Vi foreslår derfor 

oprettelse af nye scener (mindst en der er gratis at låne), samt at man 

når der bygges nye skoler eller ved ombygning af skoler, sørger for at 

store arealer, som gymnastiksale o.l. også kan anvendes til scener (her 

skal der tænkes i lys/lyd-anlæg, mørklægning, akustik, klaver, 

scenekasser, scenetæppe m.m.). Ligeledes er det også oplagt at 

etablere scenemuligheder på de allerede eksisterende torve og pladser 

for at skabe mere liv i gademiljøet og gøre det nemt for små bands, 

amatører, børn og unge osv. at optræde. Desuden ser Lokaludvalget 

gerne at der gives tilskud til cafeer og barer til, at få små bands 

aktiveret i en bredere sammenhæng. Østerbro og København må gerne 

svinge. 

Østerbro Lokaludvalg vil også gerne have flere svømmehaller, 

Københavns Kommune halter her voldsomt bag efter resten af landet. 

Iværksættelse af tilbud om gratis svømmeundervisning ved fx 

Svanemøllen strand i juni – sep. er også oplagt (fungerer godt i bl.a. 

Humlebæk). 

Selvfølgelig skal Københavns Kommune også gøre brug af 

digitaliseringsmulighederne og digital selvbetjening. Men de 

fremlagte betragtninger tyder på en skjult besparelsesrunde. Det må vi 

klart tage afstand fra. Digitaliseringen bør ikke udelukke andre og 

mere traditionelle kommunikationsformer som den trykte presse 

(lokalaviserne er her oplagte muligheder) og tryksager. Hvis man 

ensidigt satser på den elektroniske kommunikation, så taber man de 

mindre ressourcestærke befolkningsgrupper, såsom indvandrere/ 

nydanskere og de ældre. Man bør også sikre personale til betjening af 

bl.a. de mindre ressourcestærke medborgere, så de føler sig trygge og 

dermed kommer til at anvende de kommunale kultur-, sports- og 

fritidsfaciliteter.  

Østerbro Lokaludvalg hilser det særdeles velkommen, hvis der kunne 

ske en udvidelse af åbningstider i de kommunale kultur-, sports- og 

fritidsinstitutioner og aktiviteter, samt en håndsrækning til at få flere 

frivillige engageret. 
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AFSLUTNING 

Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik 2016 - 2019 bør sikre 

at kultur er for alle og i øjenhøjde med alle. Det skal være en kultur, 

som er båret af både kvalitet og mangfoldighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen               Astrid Kappel Nielsen 

Ff. Østerbro Lokaludvalg               Ff. Fagudvalget for kultur og fritid 


