Kongens Enghave Lokaludvalg
Valdemarsgade 4
1665 København V

Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Planlægning
Nyropsgade 1, 3 sal.
1602 København V
Mail: rasmum@kff.kk.dk

E-mail
aeo@okf.kk.dk

19.9.2011
Høringssvar til høring om Kultur- og Fritidspolitik 2011-13
Kgs. Enghave Lokaludvalg kan som tidligere tilslutte sig det
grundlæggende værdisæt ”lyst, kvalitet, demokrati, ytringsfrihed og
mod til forandring”.
Vi glæder os over, at arenaer for kulturlivet og det kulturelle vækstlag
fortsat skal tilgodeses. I den forbindelse mener Lokaludvalget, at
kulturhuset Karens Minde skal udbygges, og vi opfordrer derfor til, at
kulturhusets ansøgning om støtte til en ombygning bliver
imødekommet, så det kan leve op til de nutidige krav. Det gunstige
samspil og samarbejde mellem kulturhuset og biblioteket vil også
nyde fremme gennem ombygningen. Vi henviser i øvrigt til, hvad vi
tidligere har skrevet, bl.a. i vores bydelsplan og i vores høringssvar fra
september 2009 om kommunens kulturstrategi.
I havneområderne er der de seneste år spiret et kreativt miljø frem,
som har været truet af de nye udbygninger af Teglholmen m.v.
Lokaludvalget ser gerne at disse miljøer får mulighed for at blive i
nærområdet, da de er faldet godt til i bydelen og bidrager aktivt til det
kulturelle vækstlag, f.eks. under Kulturhavns festival, udstillinger og
andre lokale begivenheder.
Lokaludvalget vil i øvrigt gerne fremme den lokale deltagelse i
Sagsnr.
Kulturhavn og har støttet den økonomisk de sidste 2 år. I takt med
Fejl! Betegnelsen for
udbygningen af Teglholmen frygter vi dog, at vi her vil komme til at
dokumentegenskaben
er
mangle et fysisk rum, hvor Kulturhavn kan udfolde sig, og opfordrer
ukendt.
kommunen til at tage højde for dette pladsbehov. Ligeledes har vi
været glade for bådforbindelsen under festivalen mellem de centrale
Dokumentnr.
kulturhavnsbegivenheder og Sydhavnen. Men da vi ikke kan
Fejl! Betegnelsen for
finansiere denne alene, og vi har stigende problemer med
dokumentegenskaben
er
sponsorering, opfordrer vi derfor kommunen til at medvirke til en
ukendt.
løsning på dette.

Kongens Enghave 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.

Vi har glædet os over fremgangen for aktiviteterne for unge omkring
Projekthuset o.a. på Enghavevej, men efterlyser som tidligere en
renovering af Kph Volume-remisen, så den kan bruges hele året.
Vi ser i øvrigt i det nye forslag til Kultur- og fritidspolitik en større
betoning af de kommercielle aspekter af kulturlivet, og vil i den
anledning gerne ytre en betænkelighed, hvis kommunens investeringer
i kulturen skal styres af hensyn til forretningsliv, økonomisk vækst,
turisme eller lign. Det vil ikke fremme et autentisk og innovativt
kulturliv.
Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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