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Høringssvar, Kultur- og fritidspolitik 2016-2019
Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst Kultur- og
Fritidsforvaltningens forslag til en ny kultur- og fritidspolitik for
København. I Vanløse giver materialet anledning til følgende
overvejelser:
Der tales i høringsmaterialet meget om en sammenhængende by, et
efter vores opfattelse udmærket begreb, som også bør omfatte de
bydele, der ikke ligger i en radius af nogle få hundrede meter omkring
Rådhuspladsen.
København består af mere end brokvarterne og City. ”Yderbydele”
som Vanløse skal i langt højere grad medtænkes, inddrages og bruges
til større events og i de mange store begivenheder, København
efterhånden er så beriget af. Når alle store begivenheder samles i City
og brokvartererne, skabes der en unaturlig grænse mellem
”udkantskøbenhavn” og den øvrige by.
Rammerne for det frivillige arbejde.
København skal udvikles sig til en endnu mere levende by, og
bydelene rummer mange aktører, der rigtig gerne vil kulturen. Mange
mennesker brænder for at være aktive på området og skabe mere
kultur i byen, men bremses ofte af praktiske årsager.
Dette gælder også for de mange tilflyttere med anden etnisk baggrund,
som i høj grad vil være berigende for vore bydele at kunne gøre brug
af. Men denne gruppe har endnu sværere ved at manøvrere rundt i de
danske regler om brug af byens rum.
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Kommunen bør derfor kunne tilbydes adgang til tekniske faciliteter til
afholdelse af inden- såvel som udendørsarrangementer. Tidligere
havde byen Grøn Service, der kunne tilbyde scener, borde/bænke, telte
og lignende udstyr. I dag skal alt dette lejes hos private firmaer, med
de fordyrende omkostninger og ekstra udgifter det indebærer.

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.

Dette vil også kunne leve op til kommunens egne visioner om en
eksperimenterende og mangfoldig by. Mange aktører går ned på de
praktiske opgaver, i stedet for at koncentrere sig om det indhold, man
nu engang er bedst til.
Det skal gøres lettere og mere enkelt for aktører at opnå tilladelse til at
benytte byens pladser og parker, gennem en bedre og mere fælles
indgangsportal til myndighederne, hvor man som bruger enkelt guides
videre til Politi, trafikselskaber m.v.
Brug af byens rum og faciliteter.
Byens mange små pladser og oaser bør i højere grad indtænkes som
mødested for naboer og andre borgere, og kommunen bør arbejde
aktivt for dette på tværs af de eksisterende forvaltninger. Herved
skabes et godt eksempel på, hvordan byen kan gøres grønnere og
luftigere, og hvor borgernes livskvalitet og sundhed kan højnes.
Pladserne kan indrettes med mindre motionsredskaber, der,
kombineret med borde og bænke vil kunne skabe frirum med plads til
fordybelse og samtale.
Små-arealer rundt om i byen kan med fordel udstyres med kunstgræs,
så vi derigennem får flere m2 til aktiv udfoldelse i byens rum, ligesom
der med fordel kan lægges kunstgræs på blandt andet Vanløse
Idrætsparks baner.
Københavnere bruger i dag i langt højere grad byen over alle døgnets
24 timer. Den kollektive trafik bringes os rundt i byen hele døgnet.
Med åbningen af Bibliotekerne helt frem til kl. 22 har det vist sig, at
borgerne gerne vil benytte byens faciliteter på utraditionelle
tidspunkter, og denne mulighed bør udbredes til andre kommunale
institutioner.
Idrætshallerne bør være åbne for brugerne når den organiserede idræt
ikke anvender dem. Særlig i weekenderne er dette behov stort og også
her gerne på sene tidspunkter af døgnet. Bemandingen kan, i det
omfang bemanding er nødvendig, være frivillige og medarbejdere fra
klubberne, der rykker deres aktiviteter til hallerne.
Renhold og kunst.
Kultur er også en pæn og ren by. En større målrettet indsats mod
graffiti og bedre gaderenholdelse skal kendetegne København som en
by, der passes på. Gavlmalerier, skulpturer, bænke og træer kan være
med til at fremme dette indtryk og virke inspirerende til at benytte
byen som kulturel legeplads.
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