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Høringssvar Kgs. Enghave Lokaludvalg tillæg 7 til Lokalplan 310
(anvendelse af Pladehallen til boliger mv.)
Kgs. Enghave Lokaludvalg vil i dette høringssvar fokusere på
mulighederne for at anvende Pladehallen til kulturelle formål.
Lokaludvalget er modstander af lokalplanforslaget om at ændre
formålet for anvendelse af Pladehallen fra kulturelle formål til
boligformål. Lokaludvalget ser gerne at hele Pladehallen og som
absolut minimum hele stueetagen anvendes til kulturelle formål.
Der er en stor mangel på kulturelle tilbud i Sydhavnen i øjeblikket, og
en hal placeret i den nye del af Sydhavnen kunne være med til at
knytte det nye og det gamle Sydhavnen bedre sammen.
Lokaludvalget mener, at der er behov for et større rum til koncerter og
teater mm i Sydhavnen. Det kunne være oplagt, at Karens Minde
lagde større koncerter her. Karens Minde råder i øjeblikket kun over et
meget lille koncertlokale i Cafeen med plads til max. 100 gæster. I
sommerhalvåret afholdes der også koncerter mv. i Pavillonen på
Karens Minde, hvor der er plads til 130 gæster. Der er ikke andre
spillesteder i Sydhavnen i øjeblikket.
Sydhavns Teater er interesseret i et større teaterrum med plads til
>150 tilskuere, god plads i højden, samt tilhørende faciliteter, og de
vil meget gerne indgå i et kulturcentrum i Pladehallen med mulighed
for synergieffekter mellem mange kulturaktører.
Det bør undersøges, om folkene bag Dansehallerne kunne være
interesseret i at benytte Pladehallen De skal snart flytte fra Carlsberg,
og lokaludvalget finder det oplagt at tilbyde dem at benytte
Pladehallen i stedet.
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Af andre muligheder for kulturel anvendelse af Pladehallen kan
nævnes værksteder, gerne i samarbejde med lokale aktører som
SydhavnsCompagniet, Guldminen, Flydende By og KFUM-spejderne.
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.

Desuden peger lokaludvalget på, at biblioteket gerne vil have
mulighed for at bruge Pladehallen til foredrag og andre biblioteksaktiviteter, dog ikke udlån.
Der er mangel på indendørs sportsfaciliteter i Sydhavnen.
Lokaludvalget henstiller til, at der tages kontakt til de lokale
idrætsklubber, så deres behov kan blive afdækket.
Pladehallen kan indrettes med cafe og restaurant med
udendørsservering om sommeren efter samme forbillede som
Kulturhuset på Islands Brygge og med både større rum (teater,
koncert, idrætshal) og mindre rum (værksteder, foredrag,
computerværksted mv.)
Alt i alt finder lokaludvalget, at der er så mange muligheder for at
bruge Pladehallen til kulturformål, der kan indgå i smukt samspil med
placeringen på havnen, og som kan trække borgere til både fra den
gamle del af Sydhavnen og fra resten af København, at det bør afvises
at ændre lokalplanen til boligformål som foreslået i lokaplantillægget.

Med venlig hilsen

Joan Røge
Formand, Kgs. Enghave Lokaludvalg
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