
Opsamling på brugerrådsmødet d. 31. august 2022. 

 

1. Status fra Kultur & fritid Vanløse (orientering)  

 Etablering af bydelen  

Etablering af bydelen fortsætter godt. Medarbejdere fra Grøndal Multicenter og Kulturstationen løste 

sammen brevstemmeopgaven omkring folkeafstemning og kommer til at skulle gentage dette samarbejde 

omkring det formodentlig snarlige folketingsvalg. Derudover er der arrangeret en faglig / social dag for den 

samlede medarbejdergruppe, og der er også en række andre områder, hvor der arbejdes på tværs af 

bibliotek, kulturhus og idræt – til alle områders bedste. Der arbejdes fortsat på en endelig afklaring af 

budget for Kultur og Fritid Vanløse, men dette afventer beslutninger centralt i forvaltningen. I hører 

nærmere når vi ved mere. Der er dog indtil videre afsat omkring 100.000 kr. til aktiviteter på 

Kulturstationen dette efterår. 

 Aktiviteter og aktivitetsbudget i huset  

Faste aktiviteter: der er allerede en lang række faste aktiviteter på Kulturstationen hver uge/mdr. 

 

Øvrige aktiviteter: 

Aktivitetsbudget: Der er afsat 100.000 kr. til aktiviteter i efteråret 2022 – egenproducerede eller i 

samarbejde med andre aktører.  

Kulturstationen har fokus på at skabe et tættere samarbejde med foreninger og andre aktører i huset, for 

at derigennem at skabe endnu flere aktiviteter og styrke foreningernes synlighed. Kulturstationen holder fx 

Åbent hus d. 18/9. Det forventes at dette bliver en årlig tradition.  

 

2. Nyindretning af biblioteket (orientering)  

Biblioteksplanen 2019-2023 sætter retning for Københavns bibliotekers med særlige fokusområder 

indenfor bl.a. børn og læselyst. Her på Vanløse startede vi tilbage i januar 2021 med at indrette 

børnebiblioteket. 



 Det digitale bibliotek – brugervenlige digitale tilbud – nationale digitale tilbud 

 Det fysiske bibliotek – nyindretning af alle biblioteker i KBH. - skabe rum for aktiviteter og tryghed 

 Litteratur og læsning – øget fokus på litteratur - Bedre litteraturformidling i rummet 

 Børn og unge – Større og bedre børnebiblioteker – digitale tilbud til børn 

Indsatsen for børn på Kulturstationen Vanløse betyder at der:  

• afsættes mere plads til børnebibliotekerne.  

• lægges vægt på litteratur, læsning, sprogtilegnelse og læselyst i indretningen.  

• mere formidling af materialerne via personlig betjening eller via udstillinger, når personalet ikke er 

til stede i rummet 

•  

NYINDRETNING VOKSENBIBLIOTEKET: 

• skabe flere inspirerende udstillinger i biblioteksrummet.  

• arbejde systematisk med temaudstillinger på tværs af bibliotekerne.  

• flytte udvalgte materialer på lager for at give plads til at udstille andre 

 

TEMAUDSTILLINGER: 

Målet er at købe flere materialer af høj kvalitet, som også er populære hos borgerne. Materialerne skal 

formidles på en brugervenlig måde, der giver brugerne lyst til at læse, snuse til og blive inspireret af 

materialesamlingen. 

Populærvidenskab, Historiens store dramaer og gribende slægtsromaner, Staff Picks and bestsellers, Nye 

mordsager og nervepirrende thrillers, Livsstil, Blød strik og DIY-projekter, Bestsellers og anmelder darlings, 

Debat og samfundsaktuelle nyheder, Kogekunst og madoplevelser, Søde og charmerende læsestunder 

 

3. Ny af forpagtningsaftale (orientering) 

Café Oasens kontrakt udløber i juni 2023. Nyt udbudsmateriale forventes færdig i ultimo 2022. Der 

indkaldes til en brugerinddragende proces d. 26. okt. 2022 (driftsgennemgang udskydes til december)  

 

4. Status Stairway/ ALICE (orientering)  

Som det nu er meldt ud, flytter spillestedet Alice ind på Stairway fra 1/1 til 31/12 – 2023. Alice er regionalt 

spillested og er derfor forpligtet til at afholde 260 koncerter årligt, men kan pt. ikke bruge de lokaler de 

normalt er i, da udsugningen er defekt. KEjd (Københavns Ejendomme) har vurderet at renovering af 

udsugning først er afsluttet i 2023 og borgerrepræsentationen har derfor besluttet, at tilbyde Alice, at de 

kan drive spillested fra Stairway i 2023. Alice har takket ja til dette og glæder sig meget til at få et fast sted 

at operere fra igen og også til at række ud til Vanløse og få skabt en masse gode lokale samarbejder. Alice 

er allerede i dialog med Kulturstationen om mulige samarbejder om synliggørelse af aktiviteter etc. Der 

arbejdes pt. på at Alice inviteres med på møde i lokaludvalgets udvalg for Kultur og Fritid. 

 



5. Anvendelse på husets faciliteter og belægning 

 

Tiltag der er igangsat på baggrund af belægningsprocent: 

• Heerupsalen og Festsalen lejes ud i moduler a´3-4 timer i stedet for timebasis. 

• Heerupsalen udlejes gennem Café Oasen – mulighed for pakkeløsninger  

• Evt. nye aktiviteter/samarbejder i Tårnværelset  

• Øget fokus på markedsføring på udlejning og samskabelse 

Alle tiltag evalueres i slutningen af 2022, men henblik på måling af effekt.  

Der vil blive en brugerinddragende proces på Kulturstationen Vanløses profil ved et kommende 

brugerrådsmøde.  

 

6. Kunstprofil og indretning i kulturhuset (orientering) 

 Hvad er der sket siden sidste møde:  

 Depoterne er blevet ryddet op, og alt gods fra ikke aktive brugere er blevet fjernet  

 Nye navne til de 3 depoter: Cobra (Sløjfen), Hugga (Borgerservice) og Morrison (Tårnværelset)  

Opstart af nye indretningstiltag: 

 Forsøg med studiezone i Sløjfen (se indretning på billedet) 

 Forsøg med venteområde til Borgerservice i Sløjfen (Borgerservices personalet er del i forsøget)  

 

Bookingstatus 17 / 1 - 31/ 5  2022

Lokale Takst timer  MP timer Foreningstimer Egne timer/ kultur Oasen Lokaludvalget Belægning%

Bibliotekslokale 24 pers. 41 0 27 111 0 0 19

Kultursalen 50 pers. 102 0 227 186 19 48 32

Tårnværelset 14 pers. 43 0 0 44 11 52 8

Satellitten 24 pers. 133 0 105 61 18 36 19

Festsalen 60 pers. 141 6 2 28 39 35 19

Festsalen Fest 60 pers. 0 0 0 0 165 0 31

Heerupsalen 99 pers 86 7 0 108 47 28 15

Kvansalen bevægelse 99 pers. 149 0 0 151 22 0 24

Kvansalen fest 80 pers. 0 0 0 39 150 0 35

Flexsalen møde/ fest 160 pers. 0 0 0 54 74 4 7

I alt 695 13 361 782 545 203 23



Status på kunst: 

 Arbejdsproces omkring kunst i Kulturhuset er i gang sat  

 Kunstnere er blevet kontaktet, og bedt om at hente deres værker senest 1. oktober 2022  

 Væggene vil blive malet, og vi indhenter tilbud på galleriskinner til fremtid  

 Vi har fået tildelt coronapenge til afholdelse af kunstaktiviteter. De skal bruges i 2022  

 Vi arbejder på et idekatalog til kunst i kulturhuset. Der vil blive en borgerinddragelsesproces på et 

kommende brugerrådsmøde. 

 

7. Status på værkstedet (orientering) 

Værkstedet er blevet malet, fået opsat hylder og gardiner. Mangler stadig få hylder. Rengøring pr. 1 sep. 

2022. Kulturstationen Vanløses 2 malerhold og Repair café er flyttet ind i værkstedet. Kulturstationen 

Vanløse arbejder videre på nye samarbejder i lokalet. Udviklingsønsker til forbedring af lokalet tages med 

ved driftsgennemgang i december. 

 

8. Punkter til kommende brugerrådsmøde  

 Rammer for brugerrådsmødet 

Der lægges op til mere brugerinvolvering. Møderne vil fremadrettet deles op i 2 dele. 1. del er til 

orienteringspunkter. 2 del vil blive brugt til dialog og brugerinddragende processer på udvalgte punkter.  

 Datoer for driftsgennemgang og næste brugerrådsmøde 

På mødet blev der aftalt en dato for driftsgennemgangsmøde onsdag d. 26. okt. kl. 16.00. Denne dato vil i 

stedet blive anvendt som møde omkring brugerinddragende proces omkring ny forpagtningsaftale, da dette 

synes mere presserende. Dato for driftsgennemgang fastsættes til december 2022. Invitation udsendes til 

brugerrådet snarest muligt.  

10. evt.  

Kulturstationen Vanløse er en del af arkitekturåret 2023. Hvis man har idéer til arrangementer eller 

samarbejder så skriv til Mia på zu0z@kk.dk  

Sager omkring SSP og utilsigtede hændelser kontakt Christina på KA2U@kk.dk.  
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