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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 7. maj 2009 af Anne
Vang vedrørende flytning af Tinglutis aktiviteter i forbindelse
med ombygning af Valhalsgade 4

Spørgsmål 1
Hvilken karakter har ombygningen af Valhalsgade 4?
Svar
Valhalsgade 4 er valgt til at blive energirigtigt renoveret og anvendt
som besøgssted under klimatopmødet. Bygningen er valgt, fordi den
ligger i Haraldsgadekvarterets Områdeløft, som også har fokus på bæredygtighed.
Ombygningen har således primært fokus på energi, og der fastholdes
derfor stort set den samme antal rum, de bliver bare fordelt anderledes
og mere hensigtsmæssigt. Allerede i 2007 blev der udfærdiget en tilstandsrapport, som tilkendegav, at bygningens tilstand var dårlig, og at
der var behov for bl.a. nye vinduer.
I dag anvendes huset af Tingluti, andre mindre foreninger, Områdeløft
Haraldsgadekvarteret og til fester i weekenden. Det er et stort lokalt
ønske, at huset efter ombygning i større omfang også kan rumme aktiviteter rettet mod lokalområdet. Det drejer sig primært om at skabe
fælles aktiviteter i et kvarter, hvor Valhalsgade er den eneste kommunale bygning til kultur.
Spørgsmål 2
På hvilke vilkår har Musik- og Danseforeningen Tingluti lejet sig ind i
Valhalsgade 4?
Svar
Tingluti er en folkeoplysende, privatdrevet aftenskole. Der er en fremlejekontakt med foreningen gældende fra 1. oktober 2006 til 1. oktober 2010. Foreningen modtager støtte i henhold til folkeoplysningsloven, og foreningens leje er ligeledes afholdt i henhold til folkeoplysningsloven.
Spørgsmål 3
Kan det have sin rigtighed, at foreningen Tingluti opsiges fra sit lejemål i ombygningsperioden, uden at dette forudgående har været vars-
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let, og uden at der anvises erstatningslokaler til musik- og danseaktiviteterne?
Svar
Nej, det er ikke korrekt. Foreningens formand Hans H. Hansen har i
hele kontraktperioden siddet i Kulturhuset Pilegårdens bestyrelse, som
er ansvarlig for driften af Valhalsgade 4. Alle foreninger i Valhalsgade 4 er varslet om ombygningen ved brev af 17.oktober 2008.
Tingluti har ved møde den 19. marts 2009 accepteret erstatningslokaler i ombygningsperioden i Bispebjerg Bakke 6.
Ved mødet deltog: Hans H. Hansen, formand for Tingluti, Ib Oskar
Jørgensen, aftenskoleleder, Jan Lindboe, leder af Kulturhusene i Bispebjerg-Nordvest og Peter Steffensen, leder af Kulturhusene Valhalsgade og Pilegården.
Spørgsmål 4
Kan det bekræftes, at Tingluti efter ombygningen fortsat vil have mulighed for at leje sig ind i Valhalsgade 4 i samme omfang, som det er
tilfældet i dag?
Svar
Ifølge Tingluti’s fremlejekontrakt råder de over husets sale mandag til
torsdag i tidsrummet 17.00-22.00 indtil oktober 2010. Ud over det råder de over et kontorlokale, et depot og et øverum. Det betyder, at de
stort set råder over hele huset på hverdagene.
Tinglutis aftenskoleaktiviteter har et opland, som dækker det meste af
hovedstadsregionen, og for at imødekomme et lokalt behov ser områdets borgere gerne, at Tingluti’s aktiviteter flyttes permanent til Bispebjerg Bakke 6. I forhold til Valhalsgade 4 ´s store sal arbejdes der
på at finde en løsning, så den kan anvendes af såvel Tingluti som andre til danseaktiviteter.
Venlig hilsen

Carsten Haurum
/Merete Evers Dewilde

