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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 11. juni 2009 af Karin
Storgaard vedrørende priserne for leje af lokaler i Kulturhusene

Spørgsmål
På baggrund af oplysninger jeg har modtaget fra en række borgere om
priserne for at leje lokaler i diverse medborgerhuse, kulturhuse mv.,
ønskes det oplyst, hvem der fastsætter priserne, og hvorfor priserne er
forskellige. Endelig vil jeg gerne vide om der er en oversigt over priserne på lokaleleje, og hvis der er, have den tilsendt.

Svar
Der er mulighed for at leje lokaler i alle kulturhuse i Københavns
Kommune. Kulturhusene er afhængige af indtægtsdækket virksomhed
ud over det kommunale tilskud.
Priserne for udlejning af lokaler fastsættes i det enkelte kulturhus og
afhænger af udgifter, der er forbundet med udlejningen, placering,
tidspunkt, vedligeholdelsesstand mv.
Derfor kan der være forskelle på prisniveauet i f.eks. Kulturhuset Pilegården i Brønshøj, Vesterbro Kulturhus og Kulturhuset Islands
Brygge, hvor sidstnævnte er det nyeste hus på stammen, bygget i
2000, og med en af Københavns bedste placeringer.
Desuden indgår det, at borgere i København skal have mulighed for at
leje lokaler til rimelige priser.
Som eksempler på priser kan nævnes
o Vesterbro Kulturhus: leje af lokale til max 10 personer koster
110 kr. for en dag eller en aften.
o Vesterbro Kulturhus: leje af lokale til max. 20 personer koster
220 kr. for en dag eller en aften.
o Kulturhuset Pilegården: leje af lokale til max. 50 personer koster 600 kr. for en dag eller en aften.
o Vesterbro Kulturhus: leje af lokale til max. 50 personer inkl.
brug af køkken 600 kr. for en dag eller en aften.
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Det er muligt at finde priser på leje af lokaler i Københavns Kommunes kulturhuse på http://www.kulturhus.kk.dk/ under de enkelte kulturhuse. På samme hjemmeside findes desuden detaljerede oplysninger om de enkelte lokaler, herunder størrelse, hvor mange personer lokalet kan rumme med mere. Endeligt er der mulighed for at booke lokalerne on-line. I tilfælde af, at der er borgere, som har svært ved at
manøvrere på internettet, er personalet i de enkelte kulturhuse til rådighed med hjælp og vejledning.
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