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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. ny Kultur- og
fritidspolitik for København.

Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst forvaltningens udkast til
ny kultur og fritidspolitik for København.
Udspillet rummer mange spændende tanker på det overordnende
niveau, dog vil lokaludvalget indledningsvist gerne efterlyse en
tættere kobling mellem det lokale kulturliv og kommunens
overordnede prioriteringer. Det lokale samarbejde mellem
lokaludvalget og de kommunale aktører på kultur- og fritidsområdet
fungerer godt i det daglige, men lokaludvalget kunne godt ønske en
tættere kobling til det politiske niveau i kommunen, eksempelvis i
form af et årligt møde mellem KFU og lokale aktører på kultur- og
fritidsområdet. Lokaludvalget faciliterer gerne et sådant møde.

Afsnit 1; faciliteter.
Vanløse Bydel er en af de heldige bydele, der har et nyt og ganske
velfungerende kulturhus, som danner rammen om mange gode
aktiviteter for bydelens borgere. For at gøre rammerne endnu bedre
kunne lokaludvalget ønske at der blev givet fokus på bedre adgang til
huset i form af længere og mere fleksible åbningstider. I forbindelse
med kommunens årlige genopretningsplan for idræts- og kulturanlæg
er det lokaludvalgets ønske at man vil kigge på de fysiske
adgangsforhold til Kulturstationen. Elevatoradgangen til huset er ikke
gearet til et hus med det nuværende aktivitetsniveau, hvilket medfører
hyppige og langvarige nedlukninger, og ofte bliver en direkte hindring
for et aktivt og mangfoldigt liv i huset.

26-09-2011
Sagsnr.
2011-135179
Dokumentnr.
2011-679553

Vanløse 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.

Lokaludvalget har med glæde set at parterne bag budgetaftalen for
2012 har prioriteret en genopretning og udbygning af Vanløse
Hallerne, det vil blive til glæde for mange af Vanløse aktive.
I forlængelse af afsnittet om faciliteter og lokale tilbud til byens børn,
opfordrer lokaludvalget til at man kigger på hvilke muligheder de
mange skoleudbygninger i Vanløse Bydel giver for fleksibel brug af
lokaler udenfor skolen åbningstid. En fleksibel brug af skolernes
lokaler vil både give en god udnyttelse af kommunale kvadratmeter og
ved at skabe rammer for liv udenfor almindelig åbningstid skabes der
et tryggere miljø omkring de ellers tomme skoler.
At bruge byens rum som kultur- og fritidsfaciliteter er ikke kun
relevant i Indre By og brokvartererne, et lokalt eksempel er
Kulturstationens Børneteaterfestival i Vanløse, der i år blev indledt
med et udearrangement i Grøndal.
Afsnit 2; Tilskud og støtte.
Lokaludvalget er meget enigt i betragtningen om at der skal være
plads til både frivillige initiativer, kreative iværksættere og
professionelle aktører i byen, og understøtter i høj grad det lokale
kulturliv gennem de lokale puljemidler.
Lokaludvalget opfordrer, til at man i forbindelse med planerne for den
nye Københavnske filmfond særligt kigger på, om byens mange
kreative zoner har noget særligt at tilbyde i form af netværk og viden.
Afsnit 3; Dialog og samspil.
Lokaludvalget har med interesse læst, at forvaltningen mener, der er
behov for at gentænke det repræsentative demokrati i kulturen og
idrætten. Det er lokaludvalgets håb, at forvaltningen vil samarbejde
med de mange frivillige kræfter, der i dag er aktive i byens foreninger
og netværk – ikke mindst på idrætsområdet – i dette arbejde.
Vanløse Lokaludvalg vil fortsat prioritere støtte til det lokale
foreningsliv.
Afsnit 4; Event og festivaler.
Lokaludvalget er enigt med forvaltningen i, at events og festivaler er
et godt værktøj i markedsføringen af byen, men mener at afsnittet om
events og festivaler i nærværende udkast er for snævert defineret og
har for stort fokus på de helt store projekter. Lokaludvalget vil gerne
opfordre forvaltningen til at huske ”udkanterne” af byen.
Afsnit 5; Vækstlaget.
I tråd med den kommende kommuneplan for København er Vanløse
Lokaludvalg meget enigt med forvaltningen i betragtningen om
vækstpotentialet i de kreative erhverv. Her vil lokaludvalget opfordre
forvaltningen til at lytte til de ønsker, der kommer fra byens mange
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kreative iværksættere, frem for selv at komme med alle de gode ideer.
Vækstlaget trives oftest bedst uden for megen indblanding fra de store
systemer.

Det er Vanløse Lokaludvalgs håb, at forslaget om at opstille konkrete
handleplaner for kultur- og fritidslivet i byen vil blive gjort på en
sådan vis at de lokale kæfter og ideer kan komme i spil og blive omsat
til virkelighed.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Vanløse Lokaludvalg
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