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Amager Øst Lokaludvalg takker for modtagelse af høringen vedr.
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidskompas. Nedenstående
høringssvar er vedtaget på lokaludvalgets møde den 30. august 2018.
Vi ser det som et fremskridt, at man nu forsøger at skabe et samlet
overblik over byens faciliteter og at man nu kan se hvordan det
forholder sig i de enkelte bydele. Vi undrer os over, at man opererer
med 12 bydele, idet man i den gængse bydelsopdeling opererer med
10 bydele.
Det forekommer os, at kulturdelen ikke virker så beskrevet som
fritidsdelen. Vi håber ikke at dette skal ses som en nedprioritering af
kulturdelen. Vi mener fremdeles, at det er vigtigt at man også på
kulturdelen følger med byens udvikling.
Vi konstaterer, at København stadig halter efter hvis man
sammenligner med de seks største byer. Ambitionen må være, at
bringe København på lige fod med de seks byer på alle områder og
med den befolkningstilvækst der er i Københavns kommune vil det
kræve en ekstraordinær indsats de næste mange år.
Hvis foreningslivet forsat skal kunne oppebære den store betydning
det har i dag for københavnerne vil det kræve, at rammerne for
udøvelsen af kultur og fritidslivet udvikler sig svarende til
befolkningstilvæksten. Det bedste vil være at lade en
demografianalyse indgå i de politiske beslutninger for på den måde at
sikre, at befolkningstilvæksten ikke løber fra facilitetsudbygningen.
Vi er meget enige i, at de enkelte faciliteter skal bruges optimalt. Vi
må dog se i øjnene, at faciliteterne allerede i dag bruges i stor
udstrækning. Det er også vigtigt at holde for øje at en intensivering af
brugen vil kræve yderligere driftsmidler i form af rengøring og
vedligeholdelse. En opgradering af ældre faciliteter, så de kan
anvendes af flere brugere vil også kræve nye anlægsmidler. Det skal
derfor overvejes om det kan “betale sig” at opgradere i stedet for at
bygge nyt.
Man kan i større udstrækning arbejde med midlertidige anlæg som vi
f.eks. så det i Ørestadens Plug’n’ Play anlæg. Der findes overalt i byen
steder hvor man kan sætte dette i spil, og man kunne afsætte en pulje
til netop sådanne initiativer.
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Man kan i større udstrækning end nu lægge op til at man i forbindelse
med nybyggeri skaber rum og rammer til fritid og bevægelse.
Motionsstier, mødesteder og udendørs fitnessfaciliteter kan i større
grad indtænkes i lokalplanlægningen, ligesom man i større omfang
kan motivere bygherre til at indtænke motion i de enkelte byggerier.
Københavnerne vil gerne have et aktivt udeliv. En barriere er den
voksende trafik, det store behov for parkering og luftforureningen,
parametre som det er nødvendigt at arbejde med. Hvor det er muligt
skal man forsøge at separere trafikken fra cyklister, motionister og
fodgængere. Der kan etableres sikre løberuter kombineret med en øget
begrønning i bydelen. Udelivet i vinterperioden kan f.eks.styrkes ved
flere skøjtebaner og ved at skabe rammer for udendørs mødesteder
hvor der er er ly og læ.
Bæredygtighedsprincippet i bred forstand bør indgå i udviklingen af
nye faciliteter. Det handler om miljø, om anvendelighed for brugerne
og om holdbarhed. Derfor skal nye faciliteter “fremtidssikres”, og evt.
kunne genbruges i andre sammenhænge.
Havnen og adgangen til vandet rummer næsten uanede muligheder.
Der skal derfor være større fokus på det blå element og man kan
samtænke aktiviter på vandet med aktiviteter på landjorden. I de
bydele hvor det er muligt, kan man med fordel trække vandet ind i
landet ved etablering af kanaler og dermed skabe helt nye platforme
for udeliv. Dette kan også indgå i planerne for skybrudssikring.
Den selvorganiserede idræt har stor betydning for Københavnerne.
Gennem en øget digitalisering, kan de selvorganiserede skabe større
overblik over ledige timer på idrætsanlæggene. Det er vigtigt at også
de selvorganiserede kan komme ind på anlæggene, men det må ikke
ske på bekostning af foreningsidrætten.
Sammenhængen mellem eliteidrætten og breddeidrætten er
indiskutabel. Men eliteidræt handler ikke kun om medaljer, hæder og
ære, men i høj grad om muligheder for den enkelte idrætsudøver at
indfri sit fulde potentiale. I København har eliteidrætten trange kår, på
trods af den ihærdige indsats af Team Copenhagen. Det gælder især de
store holdidrætter, fodbold, håndbold, basket og volleyball, som
tidligere har være københavnske paradediscipliner. En styrkelse af
eliteidrætten vil indirekte kunne føre til at flere børn og unge bliver
aktive idrætsudøvere. Skal eliteidrætten styrkes skal der være
træningsfaciliteter og opvisningsfaciliteter i tilstrækkeligt omfang.
Den største effekt får man ved at skabe deciderede idrætscampus, hvor
bredde og elite kan skabe fælles effekter f.eks. ved en opgradering af
Kløvermarken.
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Der skal i større grad sættes fokus på kultur og fritidslivets betydning
for Københavnernes sundhed. Et aktivt friluftsliv og bevægelse i
naturen er nøglen til at øge livskvaliteten og styrke sundheden - både
fysisk, mentalt og socialt. Derfor er gode rammer for friluftsliv en god
investering.
Naturen er den fortrukne arena for dyrkelse af friluftslivet. Det er
derfor af stor betydning, at der også i en storby som København er let
adgang til grønne arealer og især arealer, hvor naturen stadig har en
rolle at spille. Det gælder derfor om at bevare de grønne områder, og i
takt med byudviklingen at tilføre bydelen mere natur.
Hvor der er kystnære strækninger, som vi ser det i Amager Øst og
Amager Vest, kan man med fordel opgradere de kystnære områder,
som endnu ikke er bebygget, til rekreative områder, hvor naturen får
mulighed for at brede sig.

Kunsten og kulturen
Nyere undersøgelser giver god dokumentation for, at kunst, kultur og
kreative aktiviteter kan have en positiv effekt på både den psykiske og
fysiske sundhed. Kunst og kultur kan få en nøglerolle, der kan sætte
fokus på det hele menneske. En styrkelse af kunsten og kulturen sker
først og fremmest ved en øget, organiseret indsats over for børn og
unge, men også ved at der rækkes ud efter nye befolkningsgrupper.
I de enkelte bydele bør der skabes rammer som muliggør kunstnere at
finde sammen og udvikle sig individuelt og i fællesskab. De lokale
biblioteker kan danne den naturlige ramme for events og udstillinger,
og de lokale kulturhuse kan udvikle sig til at kunne facilitere borgere
der ønsker at arbejde med kunst og kultur.
Kunsten skal i højere grad ud til borgerne, enten i form af lokale
events og/ eller installationer, men også gennem vandreudstillinger i
kulturhuse og på arbejdspladser.

Kultur og idrætsfaciliteter i bydelene
Amager Øst er en bydel med et stort og engageret foreningsliv. Det er
dog tydeligt, at idræts og fritidssiden er bedre organiseret end
kultursiden. I lokaludvalget understøtter vi foreningslivet gennem
vores puljemidler og er især obs. på at udvikle flere foreninger der
arbejder med kunst og kultur.
Når man skriver, at det især er i den sydøstlige del af bydelen der er et
stort potentiale til at udvikle nye kultur- og idrætsfaciliteter, går vi ud
fra at det er en fejl. Byudviklingen foregår for det meste i den nordlige
del, og langs med den midterste og nordlige del af Amager
Strandpark.
Der vil være et stort potentiale til at udvikle Kløvermarken til et
idrætscampus ikke blot for Ama’rkanerne men for hele København.
Desuden vil en opgradering af den gamle Sundbyøsterhal kunne
betyde, at der kan skabes store synergieffekter når omdannelsen af
Sundbyøster plads bliver en realitet.
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Vi vil endvidere pege på den række af visionære forslag vi har
indarbejdet i vore bydelsplaner. Eksempelvis kan nævnes etablering af
”Den Blå Sti” der vil skabe en ”indre” sejlbar forbindelse mellem
Amager Strand og Københavns Havn samt ”Prøvestien” der er en
aktivitetssti, der forbinder Amager Strandpark og Prøvestenens
rekreative areal, som vi i øvrigt gerne snart ser udnyttet og åbnet til
rekreativt formål.
Ud over de nævnte faciliteter i facilitetsoversigten side 43 kan vi bl.a.
nævne: Sundby Sejlforening, Det Maritime Ungdomshus, Den Blå
Foreningsby, Sundby Kajakklub, Søspejderne, Copenhagen
Cablepark, Københavns Gocart bane og fritidsklub, alle foreninger og
institutioner der råder over egne faciliteter. Vi skal også nævne, at der
er en koncentration af gallerier og værksteder for billed- og
performancekunst i de gamle industriområder i det nordlige Amager
Øst. Det skal også nævnes, at der er del kampsportsforeninger, der pt.
lejer sig ind i ældre, tidligere industribygninger, men som føler sig
truet på deres eksistens på grund af byudviklingen.

Ideer til faciliteter
Vi er meget enige i oversigten over ideer til faciliteter i Amager Øst.
Som en generel bemærkning vil vi desuden opfordre til, at der i
forbindelse med nybyggeri skabes mere plads til brugernes
forskelligartede udstyr.
Vi er meget enige i, at der vil være store gevinster ved at revitalisere
Kløvermarkens idrætsanlæg. De nuværende faciliterer er for det meste
utidssvarende og kapaciteten er for lille i forhold til efterspørgslen. Vi
bakker derfor op om det skitseforslag brugerne har sendt til
forvaltningen, men vi har selvfølgelig forståelse for, at udviklingen
må ske etapevis.
Den beskrevne liste over ideer vil vi gerne supplere med følgende.
• Faciliteter til udøvelse af atletik. Der er ingen faciliteter og ingen
foreningsdannelse i bydelen.
• Et ketchersportens hus, som vil kunne rumme en nødvendig
udvikling af badminton og bordtennis.
• Et kampsportens hus i lighed med det der er bygget på Nørrebro,
som skal kunne rumme alle de kamsportsgrene der pt. er i bydelen.
• Desuden mangler bydelen stadig almindelige idrætshaller for at
imødekomme den stærkt stigende befolkningstilvækst.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg
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