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Spørgsmål
Jeg skal bede om status for søgning efter egnede lokaler til
medborgerhus på Ydre Østerbro.
Svar
Borgerrepræsentationen (BR) afsatte den 15. juni 2005 en ramme på
30 mio. kr. til etablering af et kulturhus på Beauvaisgrunden på Ydre
Østerbro. Heraf blev 0,5 mio. kr. givet som rådighedsbevilling til
borgerinddragelse og udarbejdelse af skitseforslag. Der resterer
således 29,5 mio. kr. af det nævnte rammebeløb.
BR besluttede den 30. august 2006, at der skulle arbejdes videre med
en alternativ placering af kulturhuset på Hans Knudsens Plads.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. august 2007 at henvise
et yderligere finansieringsbehov på 29 mio. kr. til etablering af et
Kulturhus på Ydre Østerbro - med et samlet beløb til etablering på 59
mio. kr. - til budgetforhandlingerne 2008.
BR afsatte ikke yderligere midler i 2008, hvorfor der fortsat er 29,5
mio. kr. til rådighed. Dette beløb kan fortsat ikke dække de samlede
omkostninger til etablering af et permanent kulturhus på Ydre
Østerbro.
I Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til Kommuneplan 2009
fremgår det, at der gennem de sidste 10 år er kommet 27.000 nye
københavnere, samt at der formentlig kommer 50.000 flere
københavnere i perioden 2009 – 2020.
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Desværre er der flere bydele, hvor tilvæksten i kultur- og
fritidsfaciliteter ikke er fulgt med befolkningstilvæksten. Det gælder
især i de nye byområder – med Ørestad og Sydhavn som de mest
markante eksempler – hvor der ikke er etableret nye kultur- og
fritidsfaciliteter som led i byudviklingen.
Af forvaltningens anlægsinvesteringsplan for kultur- og
fritidsfaciliteter fremgår det, at der er et anlægsinvesteringsbehov for
1,9 mia. kr. fordelt over hele København, herunder på Østerbro.
Udbygningen og istandsættelsen af byens faciliteter til kultur- og
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fritidslivet følger således byudviklingen med de nævnte nye
byområder som de mest trængende og derfor først prioriterede.
Endelig skal det bemærkes, at Københavns Kommune v. Teknik- og
Miljøforvaltningen har søgt midler i Indenrigs- og Socialministeriet til
områdefornyelse i henholdsvis Skt. Kjelds kvarter Nord og Syd på
Ydre Østerbro. Der foreligger svar på ansøgning i 2. kvartal 2010.

Venlig hilsen

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen
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