
     
Administrerende direktør 

Kultur- og Fritidsforvaltningen  

   

 

   

Spørgsmål stillet af Bente Møller den 13. 
september 2022 vedrørende muligheden 
for genhusning af Maker i Hans Kirks Vej 6      

  
Spørgsmål 

Kære SOF og KFF 

Jeg har fået nedenstående henvendelse fra Malthe fra Maker. KFF arbej-

der på en egnet genhusning af Maker, som bliver husvilde i forbindelse 

med renovering af Langebro. 

 

Ville en indflytning i lokalerne på Hans Kirks Vej være mulig? Og hvor-

dan kan I to forvaltninger løse det indbyrdes? 

 

VH 

Bente Møller, Ø 

 

[Mail fra Foreningen Maker er herunder gengivet i forkortet udgave] 

Emne: Forespørgsel om bygning på Hans Kirks Vej 6, 2200 København 

N 

  

Kære Bente og Jean (Frederik cc til orientering) 

 

Maker er en forening der arbejder for at understøtte fysisk iværksætteri 

og bæredygtig produktudvikling.  

Siden 2015 har vi drevet værkstedet Viadukten - et værksted for fysiske 

iværksættere under Langebro. 

 

Langebro skal dog renoveres og Viadukten lukker derfor den 31. okto-

ber 2022.  

Vi har derfor behov for at finde nye midlertidige lokaler, der kan 

rumme et værksted.  

 

Ejendommen på Hans Kirks Vej 6 

I et samarbejde med Copenhagen Science City og Københavns Uni-

versitet har vi forsøgt at etablere værksted i sammenhæng med deres 

øvrige aktiviteter.  
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I den forbindelse har vi fået nys om, at lejemålet på Hans Kirks Vej 6 

står ledigt, da OPUS-KBH er flyttet ud.  

Det er ejet af SOF og der er ikke umiddelbart planer for at benytte det, 

men da vi er tilknyttet KFF skal der et politisk mandat til for at vi kan få 

lov til at leje det. 

Ellers skal ejendommen tilbage til KEID for derefter at blive udbudt til 

de resterende forvaltninger. 

Med vores tidspres ift. at skulle være ude fra lokalerne under Langebro, 

kan vi dog ikke helt vente på den proces.   

 

De bedste hilsner / Kind regards  

Malte Hertz Jansen 

Managing Director, Foreningen Maker 

 

 

Svar 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået oplyst af Københavns Ejen-

domme, at der i juni 2022 er indgået en reservationslejeaftale om Hans 

Kirks Vej 6 mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen, 

som forventer at tage lejemålet i brug. 

 

En genhusning af Foreningen Maker i Hans Kirks Vej 6 vil kræve, at Soci-

alforvaltningen opsiger reservationslejeaftalen med Københavns Ejen-

domme, og at det herefter besluttes politisk, at lejemålet skal stilles til 

rådighed for Maker. 

 

Det er aftalt, at Københavns Ejendomme underretter Kultur- og Fritids-

forvaltningen, hvis Socialforvaltningen udtræder af lejemålet. 

 
Med venlig hilsen 

 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør  
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