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Christianshavn Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er 
oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som 
bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på 
Københavns Rådhus. 
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Kulturstrategi 2009-2011 

Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 24. september 2009 

behandlet Kulturstrategi 2009-2011, som Kultur- og 

Fritidsforvaltningen sendte i høring den 7. august 2009. 

Indledningsvis vil vi gerne takke for, at vi fik udsat høringsfristen en 

uge. 

 

Borgerinddragelse 

Lokaludvalgets Arbejdsgruppe om Kultur, Skole og Fritid, som alle 

borgere med tilknytning til Christianshavn kan være med i, har drøftet 

sagen.  

Derudover blev sagen fremlagt på lokaludvalgets månedlige 

borgermøde den 2. september 2009. 

 

Lokaludvalgets holdning 

Multihal: 
Som allerede påpeget over for politikerne i Københavns Kommunes 
Borgerrepræsentation i marts måned i år, har christianshavnerne i 
snart 30 år bedt politikerne om at bevilge penge til en idrætshal eller 
en multihal i vores bydel, men uden at det har ført til noget. I 2004 
bevilgede Kommunen 180.000 kr. til udarbejdelsen af et skitseforslag 
til en multihal på Arsenaløen, og overborgmesteren tog det første 
spadestik, men så skete der ikke mere. 
 
Christianshavns Lokaludvalg henleder nu igen opmærksomheden på, 
at vores bydel stadig ikke har en eneste idrætshal eller multihal, skønt 
bydelen nu har ca. 10.300 indbyggere. Sammen med Indre By har vi 
heller ikke nogen idrætshal eller multihal, skønt de to bydele til 
sammen har ca. 46.000 indbyggere.  
 
Til sammenligning har Vanløse, der jo også er en bydel i Københavns 
Kommune, 36.000 indbyggere og 12 idrætshaller, mens vi har 0! Hvor 
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længe kan kommunen forsvare at opretholde denne skævvridning?  
 
Vi kan stadig ikke tilbyde beboerne på Christianshavn kultur- og 
idrætsfaciliteter af tidssvarende karakter. Der tales og skrives meget 
om, at vi skal fremme trivsel og sundhed, og at vi skal forebygge 
sygdom og fedme ved at tilbyde børn og unge ordentlige fysiske og 
kulturelle udfoldelsesmuligheder. Det er derfor stærkt kritisabelt, at 
Christianshavn efter snart 30 års henstillinger stadig ikke har fået 
bevilget penge til en multihal. 
 
Vi er i den henseende en forsømt bydel. Dette er så meget desto mere 
beklageligt, som vi kun har få alternative aktiviteter at tilbyde de 
mange unge, der bor i bydelen, også selv om de eksisterende fritids- 
og ungdomsklubber gør et godt stykke arbejde, men de kan ikke 
tilfredsstille børns og unges behov for fysisk udfoldelse.  
 
Imidlertid er det ikke kun børn og unge, der lider under manglen på 
tidssvarende lokaler, hvor de kan udfolde sig. Bydelen ejer ingen 
lokaler, der er tilgængelige for borgere med bevægelseshandicap, 
bortset fra biblioteket. Ældre og handicappede er udelukkede fra 
meget af det sociale liv i bydelen.  
 
Men mange politikere har gennem årene taget tilløb til at udbedre 
manglen. Det skitseforslag, der af kommunen blev bevilget og 
udarbejdet i 2004, viser en hal (klik ind på 
www.christianshavnslokalraad.dk), som giver fleksible og 
mangfoldige anvendelses-muligheder til idrætsudøvelse, kulturelle 
arrangementer, møder m.v. i større eller mindre lokaler og via 
muligheder for skiftende rumopdeling efter behov. Således er 
skitseforslaget i harmoni med de visioner om at tilbyde borgerne 
kultur- og fritidsoplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer, der 
oprulles i kommunens kulturstrategi 2009-2011, ligesom 
skitseforslaget lægger op til et byggeri, der vil tilbyde tidssvarende og 
arkitektonisk interessante rammer for kultur- og fritidslivet i bydelen.  
 
Hvor længe skal christianshavnerne vente på, at kommunen opfylder 
sin forpligtelse til at sikre os lige så gode kulturelle og sportslige 
udfoldelsesmuligheder som borgerne i andre bydele?  

 

Kulturarenaer: 
Afsnittet om ”kulturarenaer” giver os anledning til en vis undren: 
Lokalt ville denne passus indebære, at den kommende multihal, 
biblioteket og Beboerhuset skulle samles i en organisation med fælles 
administration. Bortset fra at påpege, at dette for Beboerhusets 
vedkommende næppe kan lade sig gøre, da Beboerhuset er en 
foreningsstyret aktivitet med kollektiv ledelse (og ikke en kommunal 
aktivitet) – så er det lokaludvalget magtpåliggende at fremhæve, at 
disse 3 organisationer kun har meget få fællesnævnere – men mange 



 Side 3 af 3 

markante træk, der adskiller dem fra hinanden. Fusionsgevinsten er 
derfor svær at få øje på, hvorimod risikoen for ekstra (ikke-påkrævet) 
administration synes indlysende. 
 
Andet: 
Når dette er sagt, skal lokaludvalget både udtrykke sin påskønnelse af 
initiativet til at lægge en samlet kulturstrategi og bemærke, at de 
punkter, der hermed ikke er kommenteret, forekommer os både gode 
og hensigtsmæssige. 
 
På vegne af  
Christianshavns Lokaludvalg 
 
 
Christian Christensen 
 
 


