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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 5. juni 2009 af Simon
Strange vedrørende parkeringsarealer og Lydgalleriet

Spørgsmål 1
Er der kommunalt ejede (større) parkeringspladser, der i en kortere periode over sommeren vil kunne delvist anvendes til kulturelle og kreative formål, evt. administrativt tilsvarende projektværkstedet på Enghavevej?
Motivering: der er eksempelvis behov for steder man kan bygge scener, rekvisitter, ombygge campingvogne mv. til kulturel og kreativ
brug. Der kunne være dele af en stor parkeringsplads (eks. ved Bellahøj) der ikke anvendes, som kunne spærres af i en måneds tid i sommerferien hvor der er lav aktivitet.
Svar
I foråret 2008 foretog Københavns Ejendomme en registrering af alle
parkeringspladser ejet af Københavns Ejendomme. Der er registeret
over 7.000 pladser, og det blev opgjort, at der er over 6.000 "frie pladser". En del af forklaringen på de mange ”frie pladser” er blandt andet,
at forvaltningerne ikke lejer de til ejendommen knyttede parkeringspladser, idet disse er undtaget fra standardlejekontrakten. Der har dog
før dannelsen af Københavns Ejendomme været tradition for, at forvaltningerne selv har stået for udlejningen af disse pladser, og denne
praksis er der ikke ændret på. Det betyder, at de såkaldte ”frie pladser”
bliver benyttet af (og eventuelt videreudlejet af) de kommunale lejere,
så det er nok mere reelt at sige, at der ikke er indgået separate kontrakter på parkeringspladserne endnu.
Hvorvidt lejerne har perioder med lav aktivitet, er Københavns Ejendomme ikke bekendt med. Fritid og Idræt har oplyst, at der er større
eller mindre parkeringsarealer ved de fleste idrætsanlæg, som vil kunne afspærres helt eller delvist i en kortere eller længere periode.
Kunst- og Kultur har oplyst, at der er mindre parkeringsarealer
ved enkelte af Københavns Kommunes kulturhuse, som vil kunne afspærres helt eller delvist i en kortere eller længere periode. Dette skal
- alt efter tidsrammen og størrelsen - aftales med Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Parkering.
Københavns Ejendomme kan oplyse, at mange af parkeringspladserne
ligger i forbindelse med idrætsanlæg, store administrationsbygninger
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eller skoler. Der er vedhæftet er en liste over ejendomme med 50 eller
flere parkeringspladser, og de udgør ca. 2/3 af parkeringspladserne
(bemærk at der ikke nødvendigvis er tale om sammenhængende parkeringsarealer).
Spørgsmål 2
S, SF og Leslie Arentoft ønsker at inspicere Lydgalleriet under Rådhuspladsen. Forvaltningen bedes vende tilbage med forslag til en dato.
Svar
Lydgalleriet, der blev indrettet under Rådhuspladsen i forbindelse med
Kulturåret i 1996, eksisterer ikke mere. Højttalerne, der var placeret
under belægningen forskellige steder på Rådhuspladsen, blev efter
Kulturåret ødelagt af vandskader. Tilbage er alene 2 små lokaler, der
blev indrettet som kommandocentral for bl.a. betjening af de omtalte
højttalere.
De 2 lokaler, der er helt tomme, kan besigtiges via det underjordiske
toilet på Rådhuspladsen.
Lokalerne forventes i øvrigt nedlagt i forbindelse med anlægsprojektet
vedrørende metrocityringen.
Hvis I ønsker at besigtige lokalerne, kan vicekontorchef Henning
Christiansen kontaktes på tlf. 3366 2604 eller e-mail
hechri@kff.kk.dk.

Venlig hilsen

Carsten Haurum
/Rikke Bøllingtoft

