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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Antal besvarelser i alt: 211
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

1. prioritet 42%

1. prioritet 26%

1. prioritet 22%
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Andet - skriv evt. selv et fokusområde

1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet

Her nævnes en række områder, som Kildevældsparken kan få særligt fokus på. Hvor vigtige 
er områderne for dig?
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Hvilken bydel bor du i?  

Antal Procent

Amager Vest 1 0%

Amager Øst 1 0%

Bispebjerg 2 1%

Brønshøj-Husum 0 0%

Christianshavns 0 0%

Indre By 4 2%

Kgs. Enghave 0 0%

Nørrebro 6 3%

Valby 2 1%

Vanløse 0 0%

Vesterbro 1 0%

Østerbro 193 92%

I alt 210 100%

Er du..

Antal Procent

Kvinde 133 64%

Mand 74 36%

I alt 207 100%

Hvor gammel er du?  

Antal Procent

10-19 3 1%

20-29 20 9%

30-39 52 25%

40-49 39 18%

50-59 40 19%

60-69 38 18%

70-79 17 8%

80-89 1 0%

90-99 1 0%

I alt 211 100%
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Hvilke af følgende kulturtilbud på Østerbro benytter du dig af? (sæt gerne flere krydser) 

Antal

Procent af alle 

besvarelser 

(211)

Musikalske tilbud 68 32%

Teater 72 34%
Indendørs kulturtilbud (bibliotek, 

foreninger, kirker og lignende) 109 52%Udendørs kulturtilbud (teater, 

musik mm) 77 36%

Biograf 97 46%Museer, gallerier, udstillinger 

mm. 69 33%

Andet - anfør venligst 29 14%

Jeg benytter ingen af 

ovenstående tilbud 6 3% 211 Antal svar: 

Vurder venligst vigtigheden af, at følgende funktioner varetages i det nye kulturcenter?

Atelier & udstillingslokaler

Antal Procent

Meget vigtigt 35 20%

Vigtigt 78 45%

Hverken eller 12 7%

Mindre vigtigt 21 12%

Slet ikke vigtigt 8 5%

Ved ikke 20 11%

I alt 174 100%

Kreative værksteder

Antal Procent

Meget vigtigt 50 29%

Vigtigt 87 50%

Hverken eller 11 6%

Mindre vigtigt 8 5%

Slet ikke vigtigt 6 3%

Ved ikke 13 7%

I alt 175 100%

Teater og koncertsal

Antal Procent

Meget vigtigt 55 30%

Vigtigt 75 41%

Hverken eller 15 8%

Mindre vigtigt 22 12%

Slet ikke vigtigt 5 3%

Ved ikke 13 7%

I alt 185 100%

Øvelokaler (musik og teater)
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Antal Procent

Meget vigtigt 35 21%

Vigtigt 77 46%

Hverken eller 19 11%

Mindre vigtigt 17 10%

Slet ikke vigtigt 6 4%

Ved ikke 14 8%

I alt 168 100%

Mødelokaler

Antal Procent

Meget vigtigt 54 28%

Vigtigt 70 36%

Hverken eller 20 10%

Mindre vigtigt 30 15%

Slet ikke vigtigt 8 4%

Ved ikke 12 6%

I alt 194 100%

Projektværksted (kopimaskiner mm.)

Antal Procent

Meget vigtigt 38 22%

Vigtigt 62 35%

Hverken eller 17 10%

Mindre vigtigt 33 19%

Slet ikke vigtigt 9 5%

Ved ikke 16 9%

I alt 175 100%

Biograf/filmfremvisning

Antal Procent

Meget vigtigt 41 22%

Vigtigt 65 35%

Hverken eller 26 14%

Mindre vigtigt 26 14%

Slet ikke vigtigt 14 8%

Ved ikke 13 7%

I alt 185 100%

Café

Antal Procent

Meget vigtigt 73 37%

Vigtigt 94 47%

Hverken eller 7 4%

Mindre vigtigt 9 5%

Slet ikke vigtigt 6 3%

Ved ikke 9 5%

I alt 198 100%
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Madlavning/køkkenfaciliteter

Antal Procent

Meget vigtigt 40 23%

Vigtigt 66 39%

Hverken eller 15 9%

Mindre vigtigt 24 14%

Slet ikke vigtigt 10 6%

Ved ikke 16 9%

I alt 171 100%

Legerum

Antal Procent

Meget vigtigt 23 15%

Vigtigt 68 44%

Hverken eller 21 13%

Mindre vigtigt 12 8%

Slet ikke vigtigt 14 9%

Ved ikke 18 12%

I alt 156 100%

Udendørs scene

Antal Procent

Meget vigtigt 31 19%

Vigtigt 47 28%

Hverken eller 34 21%

Mindre vigtigt 23 14%

Slet ikke vigtigt 8 5%

Ved ikke 22 13%

I alt 165 100%

Sports- og bevægelses faciliteter

Antal Procent

Meget vigtigt 38 23%

Vigtigt 76 46%

Hverken eller 12 7%

Mindre vigtigt 18 11%

Slet ikke vigtigt 14 8%

Ved ikke 7 4%

I alt 165 100%

Dans

Antal Procent

Meget vigtigt 29 18%

Vigtigt 60 36%

Hverken eller 27 16%

Mindre vigtigt 18 11%

Slet ikke vigtigt 9 5%

Ved ikke 22 13%

I alt 165 100%
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Forventer du at bruge det kommende kulturcenter på Kildevældsskolen? 

Antal Procent

Ja 162 78%

Nej 14 7%

Ved ikke 33 16%

I alt 209 100%

Hvor enig er du i følgende udsagn?

Kulturcentret skal give plads til, at mennesker kan mødes

Antal Procent

Meget enig 97 50%

Enig 90 47%

Hverken eller 3 2%

Mindre enig 1 1%

Ikke enig 0 0%

Ved ikke 2 1%

I alt 193 100%

Kulturcentret skal give mig lyst til - og gøre det nemt - at deltage aktivt i det lokale liv

Antal Procent

Meget enig 86 46%

Enig 91 48%

Hverken eller 7 4%

Mindre enig 3 2%

Ikke enig 0 0%

Ved ikke 2 1%

I alt 189 100%

Jeg har ikke selv en forventning om at igangsætte nye aktiviteter, men vil gerne deltage i kulturcentrets aktiviteter

Antal Procent

Meget enig 27 14%

Enig 78 41%

Hverken eller 22 12%

Mindre enig 18 10%

Ikke enig 21 11%

Ved ikke 22 12%

I alt 188 100%

Kulturcentret skal være et sted, hvor jeg kan blive inspireret af nye aktiviteter og forskellige kulturer

Antal Procent

Meget enig 74 39%

Enig 92 49%

Hverken eller 11 6%

Mindre enig 4 2%

Ikke enig 4 2%

Ved ikke 3 2%

I alt 188 100%
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Hvorfor mener du ikke, du kommer til at bruge det kommende kulturcenter? (sæt gerne flere krydser) 

Antal
Afstanden til kulturcenteret er 

for stor 2
Mine kulturelle behov dækkes 

andre steder 8
Jeg deltager ikke i kulturelle 

aktiviteter 1

Andet - anfør venligst 5

Har du inden for det seneste år deltaget aktivt i følgende på Østerbro? (sæt gerne flere krydser) 

Antal

Procent af alle 

besvarelser 

(211)
Det lokale foreningsliv på 

Østerbro 67 32%

Bestyrelsesarbejde på Østerbro 64 30%
Planlægning og/eller 

gennemførelse af aktiviteter på 

Østerbro 67 32%
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Prioritér venligst med tallene 1-4 (vælg mindst ét område)

Prioritet 1 2 3 4
Sport og bevægelse (ex. udendørs 

bevægelsesredskaber, løberuter osv.) 62 34 36 26
Kultur (ex udendørsscene, udendørs 

udstillings muligheder osv.) 38 40 41 46

Rekreative steder (mødesteder, grillplads 

grønne områder, blomster osv.) 33 42 51 36

Andet - skriv evt. selv et fokusområde 16 6 4 21

I alt - kolonne 149 122 132 129

Prioritet 1 2 3 4
Sport og bevægelse (ex. udendørs 

bevægelsesredskaber, løberuter osv.) 42% 28% 27% 20%
Kultur (ex udendørsscene, udendørs 

udstillings muligheder osv.) 26% 33% 31% 36%

Rekreative steder (mødesteder, grillplads 

grønne områder, blomster osv.) 22% 34% 39% 28%

Andet - skriv evt. selv et fokusområde 11% 5% 3% 16%

I alt - kolonne 100% 100% 1 100%

Her nævnes en række områder, som Kildevældsparken kan få særligt fokus på. Hvor vigtige er områderne 

for dig?
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Hvilke af følgende kulturtilbud på Østerbro benytter du dig af? (sæt gerne flere krydser) 

Andet - anfør venligst

arr. for børn

Biblioteket samt diverse arr i Fælledparken

Bydelens parker og legepladser til min datter

Cykel fra lokaludvalg

Dans, motion i Fælledparken

fælledpark, strand

Fælledparken

Intet..skal slet ikke opføres.. Bad ide'.

Kulturfestival

kulturnattens , forskellige foredrag

legepladser - bla. i remisen og trafiklegepladser

legepladser, parken,

lokaler på Kildevældsskolen

Loppemarkeder

motion

motion, sport

offentlige legepladser

parker, strand

sociale samlingssteder, cafe o.l.

Sport

sport

Sportsarrangementer

træningsområder inde og ude

udendørs sportsaktiviteter

værksteder,

Økologisk mad, ugentlige foredrag og frihåndstegning

Østerbro lille museum
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

1. Indendørs legeplads - som i remisen

2. Café med billig aftensmad til børnefamilier - som på Islands Brygge i kulturhuset

3. Pilates, yoga mv.

1. Have

2. -

3. -

1. Løbende dialog omkring bydelsudvikling

2. -

3. -

1. Indendørs weekendtilbud for børnefamilier i vinterhalvåret

2. -

3. -

1. Sang - cafe

2. Åbne dansemuligheder for dem der ikke går ud om aftenen

3. -

1. mødelokaler til lokale foreninger

2. amatør kunstre - musik teater

3. -

1. Danseundervisning som f.eks. tango mv.

2. Aftenskoletilbud inden for musik, kunst mv.

Har du forslag til funktioner, som du kunne tænke dig det nye kulturcenter varetager?
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

3. Kreative værksteder inden for maling, skulptur, videokunst, fotokunst

1. Det vigtigste må være faciliteter til kreative formål jvf. pkt. 1+2+4+9 Hvad der virkeligt mangler er netop 

lokaler hvor borgeren kan deltage i kreative formål, leje sig ind på et værksted på dagsbasis
2. -

3. -

1. Bibliotek

2. -

3. -

1. Kulturel brobygning på tværs af bydele - i bydelen

2. Integrations "aktiviteter"

3. -

1. Scene til Teater og Musik

2. Cafe både indendørs og udendørs

3. Mulighed for fysiske aktiviteter som sport/dans etc

1. værksteder

2. kunst

3. sports aktiviteter

1. Kontakt klub!

2. -

3. -

1. kombi bibliotek skole-folkebibliotek i et

2. et unge sted. et 'DIY´ hvor de unge selv definere rammer om indhold
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

3. borgercenter funktioner

1. Folkekøkken

2. -

3. -

1. Foredrag

2. -

3. -

1. Sportsaktiviteter til børn og voksne især squash og cykelcrossbane

2. Biblioteksudlån

3. caféen er ret vigtig

1. Det skal ikke opföres

2. Det skal ikke opföres

3. Det skal ikke opföres

1. Fællesspisning for alle aldre

2. Samtalesaloner.... debat faciliteter

3. Ældre møder unge faciliteter

1. Forfatterarrangementer

2. økologisk folkekøkken

3. -

1. bibliotek - el.i det mindste mulighed for afhentning/aflevering af materiale

2. -
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

3. -

1. Et stort udstillingslokale er meget vigtigt for de udøvende kunstnere på Østerbro.

2. -

3. -

1. Klatrevæg

2. -

3. -

1. IT-værksted

2. -

3. -

1. Foredrag

2. Dyrkning af grøntsager og planter

3. At kunne spise aftensmad til en rimelig pris

1. Ugentlig foredrag med udgangspunkt i den aktuelle debat

2. Billigt økologisk koldt og varmt mad

3. EDB værksted med gratis undervisning

1. Åbent og brugerstyret keramikværksted som det i Valby Kulturhus

2. Aktiviteter, der fremmer kontakt mellem kulturer og generationer som fx kreative værksteder, 

temamadlavning, temasykurser og legerum.
3. -

1. bibliotek

2. festlokale
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

3. -

1. det nye kulturcenter er overflødigt, der er center nok ved Republik og Krudttønden.

2. -

3. -

1. Bibliotek

2. Borgerservice

3. Glasværksted

1. papirværksted (håndlavet papir)

2. batik værksted (fravning af stof)

3. filmklub med de film, man aldrig ser - dem med lidt kant.

1. Folkekøkken til travle familier og enlige

2. -

3. -

1. Biblioteksfilial med mulighed for at læse avis og ugeblade

2. -

3. -

1. Biblioteksfunktion med mulighed for avis og ugebladslæsning

2. -

3. -

1. Et sted der også kan rumme unge i aldersgruppen 12-15

2. -
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

3. -

1. Sports og bevægelsesfaciliteterne skal også være for ældre

2. Foredrag om alle mulige emner

3. -

1. Bøger (lille bibliotek)

2. cykelstier til kulturcenteret og stativer til cykler

3. -

1. keramikværksted ligesom i valby kulturhus

2. -

3. -

1. Hold et møde hvor idderne kan blomstre

2. Giv mulighed for et ordentligt kontorhus

3. Find et sted hvor folk kan parkere - fx kasernen

1. møder omkring lokalpolitiske temaer

2. oplysning om aktuelle ting, fx klimaproblemer o.l.

3. -

1. foredrag a la folkeuniversitet vill være fint at finde plads til.

2. -

3. -

1. Mødelokaler til læseklubber

2. Tværkulturelt forum - religioner, kunst, teater, dans, gastronomi møder hinanden
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

3. Lokaldemokratisk forum evt. med lokal-/nærradio

1. Ønsker en sport til invandre kvinder

2. -

3. -

1. en gruppe til kvinder til at lave sport

2. -

3. -

1. Lektiehjælp til Østerbro elever

2. -

3. -

1. sted hvor man kan lave tøj

2. -

3. -

1. Swimmingpool

2. Skaterbane

3. Bavonrum

1. DLH-koret, som jeg er medlem af, øver hver torsdag 16.15 - 18.45 i skolens musiklokale. Det er MOF 

Musikoplysningsforbundet, der skaffer os lokale. Vi håber, at vi i det nye hus kan få bedre faciliteter og 

vedvarende kan synge på skolen. Koret har haft til huse på Lærerhøjskolen på Emdrupvej. Men efter, dette er 

blevet "universitet" er vi blevet kastet lidt rundt. Vi kunne sagtens kvittere med koncerter eller optræden f.eks. 

også i kirken. Vi er 35 meget modne sangglade mennesker.

2. -

3. -
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

1. vi har alt

2. -

3. -

1. Bibliotek

2. -

3. -

1. udstillingslokaler

2. fælleskøkken

3. cafe

1. Svømmingpool

2. Puderum

3. gratis is

1. modeopvisning

2. -

3. -

1. foredrag med filmfremvisninger, debatoplæg,

2. undervisning i forskellige kreative processer for alm borgere ( keramik, foto, skrivning m.m,)

3. undervisning i madlavning og ernæring, både teoretisk og praktisk, samt fælles madlavning og spisning, evt 

som mindre grupper man kan melde sig til

1. Lokal historiske museer her findes allerede 2 museum og arkiv

2. -

3. -
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

1. Yoga og meditationsrum (stille, med smukke, venlige pastelfarver)

2. -

3. -

1. Brug pengene på noget andet..

2. -

3. -

1. Cafe er vigtigt da der her i området ikke findes samlingsteder

2. -

3. -

1. Jeg kunne tænke mig, at der kunne etableres et orkester for nybegyndere, eller let øvede, enten blandet aldre 

eller for seniorer
2. -

3. -

1. Sundhedsevents, -forløb

2. -

3. -

1. Bæredygtighed og Miljø

2. Kulturcenter som inkubator for klimatilpasningsforsøg, fx grønne tage, nyttehaver, bybyer etc.

3. -

1. mødet mellem forskellige grupperog kulturer i lokalområdet

2. gøre lokalområdet mere levende uden at konkurrere med biograf og teater

3. -
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

1. Foredrag

2. Læring

3. Frivilligorganisering på Østerbro

1. At man kan komme ned og spille ting som høvdingebold, bordtennis, bordfodbold ting der er uhøjtidelige og 

hvor man kan komme og benytte sig af det når man ønsker
2. -

3. -

1. bibliotek

2. -

3. -

1. foredragsaftner

2. stiftelse af et supp til øbroavis med læsernes egne noveller digte m.m.

3. et værtshus

1. En børnekulturcenterfunktion - jeg ser meget gerne et børnekulturcenter i maven på kulturcenteret. (Dette 

mener jeg også Real Dania kunne være interesseret i at støtte)
2. Et afslappet mødested, hvor man kan spise billig aftensmad også med mindre børn et par gange om ugen.

3. Åbenhed ned til Kildevældsparken
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Kulturcenter på Kildevældsskolen- rapport

Hvorfor mener du ikke, du kommer til at bruge det kommende kulturcenter? 

Andet - anfør venligst

Det skal ikke opföres

Jeg synes at et separat kulturhus er en meget bedre ide

Mine kulturelle behov er begrænsede

overflødigt Kbh har masser af tilbud

Total dårlig beliggenhed..skod planlægning..?
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Her nævnes en række områder, som Kildevældsparken kan få særligt fokus på. Hvor vigtige er 

områderne for dig?  

Prioritér venligst med tallene 1-4 (vælg mindst ét område)

Andet - skriv evt. selv et fokusområde

Belysning

borgerinddragelse i drift, vedligehold og udvikling af parken (fx grønne grupper osv.)

cafe

Café

Dans

Dans for gamle og unge med fokus på integration

dansemuligheder i dagstimerne, og åbent på helligdage

Danserum, svømmehal/spa/sauna

De rekrative steder skal være Kørestols og rollatoregnet

Det frmegår ikke om 1 el. 4 er bedst, jeg har sat 1 til at være bedst

En naturskøn park med grønne buske og blomster; et åndehul

fiskemuligheder for børn

Grønne områder med god tilgængelighed. Hundevenlige områder rangerer også højt i min hverdag

Har besvaret som at 4 er mest vigtigt
Ikke alle bryder sig om grilllugten alle steder, så måske man kunne afgrænse brugen heraf til særlige områder, så 

kemikalie- og parfumeallergikere og astmatikere også kan være udenfor om sommeren

informations kontor el. lign. Stationært

ingen prioriteter

ingen prioteter
kildevældsparken er en rolig smuk park, der ikke skal laves om, der er fælledparken i umiddelbar nærhed med en 

mængde aktiviteter

koncerter, cafe,

Kreative værksteder

legeplads

Legeplads/cykelbane m. Udfordringer/bevægelse for børn

Loppemarkeds boder (påske, pinse og jul)

løb og svømning

Markeder: Fx Genbrug, hjemmelavede fødevarer mv

Mere ro, og plads til beboerne i et i forvejen aktivt område..behøver ikke jeres skod planlægning.

musik

NULL SPORT TAK

Nyde stilheden, dyrelivet og naturen

Parken skal være sig selv - Den er et bymæssigt refugium - Ødelæg det ik!

Planer opholdsområdet, så det er kørestols og rollatoregnet

Respektere fredning

sikre stier, pladser

Skulpturpark fra med produkter fra kreativ værksted

Sport NEJ TAK

spændende legeplads for børn

svømmebad

Søen udvides hen mod kulturcentret

udendørs mødefaciliteter, klasseværelser og holdaktiviteter

Udvid parken

Værksteder
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Har du i øvrigt bemærkninger til udviklingen af det nye kulturcenter eller til omdannelsen af 

Kildevældsparken, er du meget velkommen til at anføre dem her: 

Alt skal være handicapvenligt. Alt skal være gratis. Parken skal ikke omdannes til et motionsrum, men være et 

rekreativt byrum hvor man kan nyde stilhedenAt der rum og lokaler i Kulturcenteret til at foreninger kan ansøge om et lokale eller et fast lokale til deres aktiviteter. 

Aktiviteter kunne f.eks. være folkeoplysende undervisning.

Der må gerne være smukt indenfor, som udenfor. Smukke, lyse, beroligende farver. Blomster, grønne planter. Lyse, 

venlige rum. Sunde, øko varer i caféen. Røgfrit. Stille og roligt, og god stemning. Et sted der løfter een, pga dets 

skønhed og gode stemning. Et sted man får lyst til at komme. Et sted der virker forfriskende og sundhedsfremmende 

pga hele stemningen, farverne, planterne, blomsterne, de lyse lokaler, og den sunde mad i caféen. Lokalerne 

dæmper lyd, så der er behageligt, og ikke for meget støj, der generer og frastøder en fra at komme der. Lad os skabe 

en opløftende oase, til rekreation og healing af krop, sind og sjæl.
Der skal oprettes mange parkeringspladser!!!! Der er bilkaos nok i forvejen med alle de arrangementer vi har i og 

omkring Fælledparken,Det er et overflødigt projekt, hvor man ikke har taget infrastrukturelle problemer så som parkering, støj, ect. i 

betragtning. Desuden ødelægger man en smuk, gammel park.

Det er unödvendigt at bygge dette. spar pengene og sät skatterne ned i stedet for.

Det kunne være dejligt hvis stien ved siden af parken blev delt op til cykler og fodgængere. Der er et kæmpe stort 

græsareal som stort set kun benyttes af hundeejere, hvis man kunne inddrage lidt af det ville det blive en mere sikker 

sti for både skoleelever til Kildevælddskolen og de fortravlede forældre og andre der bruger stien. Det ville også være 

dejligt og mere trafiksikkert for alle, hvis selve Borgervænget fik an anden type parkering end den hvor de skal holde 

ved siden af græsset. Det er især efter APA er kommet til området at der er kommet problemer med parkering trods 

den store parkeringsplads. Og endnu bedre hvis der blevet lavet en sti fra Kildevældparken og ned forbi DMI, så man 

ikke behøvede at cykle der, hvor alle bilerne kører, men kunne komme sikkert ned til Ryparken station og hele 

Ryvangsområdet ved at undgå Borgervænget. Det ville også gerne hele institutionsområdet på Borgervænget samt 

APAs kunder. Måske det lig efrem kunne få nogen til at bruge toget frem for bilen.

Elsker ideen
Et sted hvor lokale bands/musikere kan udleve deres drømme, ville være et stort plus for området. Det skal være let 

tilgængeligt for alle (gerne billigt/gratis).

fin dag der blev lavet, da der var kulturcenter på skolen for en dag. Også godt med den årlige dag på legepladsen. 

Bedre med temaer, som skifter en permanente tilbud. Fx. en bevægelsesdag, eller en fugledag etc.-
Forbedring af parken for kørestols og rollator adgang mellem plejehjem og det ældrevenlige hjørne i parken tættest 

på plejehjemmet.
Fredning af Kildevældsparken skal respekteres. Kulturcentret er en discountløsning. Der er brug for et egentligt 

kulturhus på den nordlige del af Østerbro.

Godt stykke arbejde, der bliver lavet

Hej Østerbro lokaludvalg
Hvorfor skal vi ikke have et kulturHUS? Der er rigtig mange SMÅ lejligheder på Ydre Østerbro. Vi trænger til 

aktiviteter der er inkluderende, fx som Verdenskulturhuset på Nørrebro.
Håber det bliver attraktivt nok til også at tiltrække os fra indre Østerbro. Vi mangler også lidt, da Krudttønden 

efterlader noget at ønske. Specifikke kulturarrangementer tager vil lige så gerne til andre bydele for at opsøge, men 

vi mangler noget i egen bydel for børnefamilier i weekenden med indendørsvejr. Vil gerne møde familier fra ydre 

Østerbro via tilbud i det nye center,.Ja, det er et lokalcenter, så vær sød ikke at anlægge p-pladser til det, Østerbroborgere kan nemt gå, cykle eller tage 

bus

jeg bruger Fælledparken, fordi den er nærmest.
jeg er lige flyttet til Østerbro, derfor har jeg ikke været aktiv - men plejer at være det i lokalsamfundet, hvor jeg 

tidligere har boet. Jeg ser frem til at blive en del af lokalsamfundet her - og at være aktiv. :)Jeg håber meget på kreative værksteder, da jeg har gode erfaringer fra det åbne keramikværksted i Valby Kulturhus. 

Brugerne kommer fra forskellige kulturer, så vi udveksler gloser, hvilket jo let sker, når man har konkrete ting mellem 
Jeg håber, at Kildevældsparken og det nye kulturcenter vil gøre, at parken og området omkring skolen i højere grad 

vil kunne integreres. I øvrigt fantastisk godt initiativ!!!
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Jeg ser frem til forandringerne og håber at centeret ud over de eksisterende visioner bliver et bæredygtigt projekt 

som viser hvordan man kan arbejde med kvalitet og bæredygtighed i samspil med kulturen. Jeg håber at 

kulturcenteret tør eksperimenterer med kulturen og i sit program vil finde plads til et udviklingrum for nye initiativer - 

gerne skabt at borgerne. Og så håber jeg at Kulturcenteret vil blive det første med et børnekulturcenter i maven, for 

at skabe en synergi mellem børnekulturen og voksenkulturen.

Jeg synes at det er en vældig god ide og håber at det bliver til noget

Jeg synes det er et ualmindelig dårligt område at ligge det i. Det er et uinspirerende område der samtidig virker 

utrygt om aftenen. Jeg tror ikke på det vil blive benyttet i høj grad medmindre man flytter det til et mere centralt 

område på ydre Østerbro. Som skt.kjelds plads hvor folk færdes i forvejen og der er lyst og imødekommende.

Jeg synes det er vigtigt at bevare Kildevældsparken som et åndehul; en grøn park, hvor man kan slappe af. Jeg vil 

også påpege at området omkring Kildevældsskolen er tæt beboet, og det er derfor vigtigt at man respekterer 

beboerne i dette område; at der ikke kommer for mange støjgener med udendørs aktiviteter i aftentimerne.
Jeg synes, at det er vigtigt, at kulturcentret supplerer de kulturelle tilbud på Østerbro frem for at konkurrere med de 

eksisterende tilbud som Krudttønden, Republique, Fitnessdk osv. Jeg savner derimod kreative tilbud som 

kunstværksteder/undervisning mv.

Jeg vidste ikke, at der kom et. Det er meget positivt. Der mangler virkelig noget på Ydre Østerbro af den slags.

Jo mere der sker, jo bedre er det. Jeg bor i Ryparken (adressen var ikke med på jeres liste) og vores bydel har været 

lidt forsømt. Det ville være dejligt, hvis man nemmere kunne komme til parken på cykel eller ben, så jeg ser frem til 

en smutvej gennem Ryparkens Naturpark Mine børnebørn går på Strandvejsskolen - også den og de omkringliggende 

børnehaver vil kunne få glæde af Kildevæld- kulturenKildevældsparken er i forvejen et dejligt roligt område som bliver benyttet af en masse mennesker i det daglige, 

motionister ,ældre,skolebørn..osv Nej tak til tilstrømning af borgere fra ryparken, Nørrebro..og alt det andet 

Kildevældsparkens fredning skal respekteres, også hvis det medfører, at projektet ikke kan realiseres.

Kommer ikke til at bruge det.
Kulturcenteret skal være for alle aldersgrupper. Det skal være handicaptoiletter. Der skal være et rum hvor der fx. 

kan spilles kort eller man kan sidde og læse.

Kulturcenterindholdet er utilstrækkeligt. Sti over det militære areal er 200 % nødvendig - kulturcentret skal lægge 

særlig vægt på at være mødested mellem kulturer og oprette bio for dokumentationsfilm samt mulighed for at 

optage sådanne lokalt som inspiration til vidre diskussioner i kulturcentrets opland.

ligesom ydrenørrebro har superkilen, og århusplads har sørøverlegepladsen. skal der tænkes nyt og skabes et 

område ikke kun til gavn for lokale ydreøsterbroer, men noget man tager til fra de andre brokvaterer. konkret 

forslag: bruge Toms chokolade Frøer som bydelssymbol, frøer om milijø kan passe sammen. skabe en legeplads fra 

firmaet momentum og Toms så der kunne skabes byens ikke bare bydelens fedeste legeplads.

Most foreign embassies in DK are located in Østerbro/Hellerup, and their staff with families also live here. When we 

meet, we often speak about how wonderful it would be to go to a YOGA CLASS IN ENGLISH. (There are some of them 

available in Frederiksberg but it is rather far.) It would great to have such a class at the new Kulturcenter!
Omdan ikke Kildevældsparken til et legeland - Den er smuk i al sin enkelthed og det er dét der skaber roen...Jeg tror 

at folk generelt vil holde sig væk hvis der kommer et væld af sportsorienterede faciliteter eller endnu værre noget 

scene for under alle omstændigheder inddrages der jo en del af de grønne arealer og det er dem folk de benytter sig 

af (Inkl. mig)...

Områdefornyelsens oplæg om hverdagskultur er godt med international inspirationOmrådet skal kunne benyttes af alle uanset handicap. Udveksling af sprog - Arabisk, urdu,tyrkisk, kinesisk for 

danskere og Dansk for personer med et andet modersmål end dansk

Opera musik TAK

Parken er lidt kedelig- der mangler grønt + andre blomster. Nogle stauderbede og gerne et lille område med cafe + is

Parken skal ikke blive for "friseret".

Positiv omkring fokus og initiativ over for ydre Østerbros bydel og kulturcenter som viation og spændende i forhold 

til "Bydelens sammenhold- integration- vores børn, unge, ældre og børnefamilier..."
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Som borger på Islands Brygge kan jeg kraftigt anbefale, at man holder aktiviteter, der genererer meget støj og høj 

musik på et absolut minimum. Og jeg kan anbefale, at man etablerer en udendørs (og overdækket) scene til akustisk 

musik, herunder klassisk musik. Det mangler i København, og Østerbro vil kunne være pioner på dette område. Især 

vil det være velkomment med en overdækket scene, eller en scene, hvor det er muligt lejlighedsvist at overdække. 

For klassisk musik er det meget ønskværdigt af hensyn til instrumenternes sarthed. En sådan overdækket scene 

kunne være en pavillon, der er lukket i 3 sider, hvilket også vil forbedre akustikken ved akustiske arrangementer, især 

klassisk musik vil have stor glæde af det.Super god ide at få et kulturcenter, jeg synes det kunne være spændende at få noget urbant- bymiljø, således 

forstået at man kan arbejde kreativt. Dette skal ses i mange forskellige sammenhænge og kan tiltrække forskellige 

SUPER IDE!
Synes to ting er væsentlige: 1) Integration mellem park, skole, haveforening mv. 2) Forskønnelse af parken som 

helhed. Trods nyplantning og beskæring i 2011-2012 virker parken nedslidt og træt. Særligt vil jeg foreslå inddragelse 

af den grønne stribe i Borgervænget (cykelsti allé) bag parken) og muligheden for at anlægge en gangbro til pavillon ø 

midt i søen.syværksted og andre værksteder (måske træ- og metalværksted) kunne være virkeligt godt. Jeg glæder mig til det 

nye kulturcenter.

Tak for invitationen til at deltage på denne måde. Jeg mener af hjertet, at der er brug for steder hvor mennesker i 

alle aldre og sociale grupper kan mødes. Der er utrolig mange singler og feks enlige forældre i Kbh. Også mange 

enlige ældre.... så hvorfor ikke forsøge at skabe rammer, der kan skabe fælleder og fælles rum for dem.

Tillykke Østerbro

udendørs cafe om sommeren ned til søen.

Vi har i mange år set hen til et egentligt kulturhus med bibliotek, lokalhistorisk arkiv, mødelokaler etc. - vi skal med to 

busser for at komme til Jagtvejens bibliotek - og det kan man hverken forvente af ældre eller af etniske mødre med 

flere småbørn. Biblioteket er en af de bedste institutioner for integration, bl.a. fordi kvinderne her kan komme og gå 

alene. Og vi er efterhånden rigtig mange pensionister i sognet, som ikke altid kan klare busserene - og dem vil der jo 

også blive færre af (14 sammenlægges med 15 og vil ikke skulle køre over Øsaterport til Kgs.nytorv mere.

Vi mangler meget et bibliotek her på ydre ØsterbroVi vil meget gerne have flere muligheder for de helt små. Evt. en musik legeplads a la den i tivoli med xylofoner mm. 

og rytmikhold

Åbent på helligdage
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