
Kultur- og fritidspolitik 2020-23 

Vi finder Kultur- fritidsudvalgets vision for de næste 4 år spændende og de 5 

skitserede temaer yderst relevante. Vi kan tilslutte os at kultur- og idrætsfaciliteterne 

skal have en høj kvalitet, at de skal udvikles i takt med byudviklingen og 

befolkningsudviklingen, at faciliteterne skal udnyttes bedst muligt gennem 

samordning af forskellige brugergrupper, samt at børns muligheder særligt skal i 

fokus. Vi vil gerne pege på nogle oplagte muligheder for at realisere disse mål i vores 

område.  

 

Fællesskaber og synergier: I vores bydel kan vi glæde os over en stor velvilje overfor et 

samarbejde mellem kulturaktører, f.eks. den gode tilslutning vores Børnekultursted 

har fået til planerne om at fylde Pladehallen med kultur, og Sydhavn Teaters 

samarbejde med andre aktører om at bruge Østre Kapel.  

 

Vi glæder os over målsætningen om, ”at kultur- og idrætsfaciliteterne skal udvikles i 

takt med befolkningsudviklingen”, og vi vil i den forbindelse gerne pege på den 
fordobling af befolkningstallet vores bydel har oplevet gennem de seneste 15 år. Vi ser 

meget gerne at idræt og bevægelse bliver prioriteret til gavn for vores borgere, og på 

idrætsområdet må denne målsætning indebære stærkt tiltrængte udvidelser af 

omklædningsfaciliteter. Vi er også stærkt interesseret i at få flere sportsbaner, men da 

der ikke er plads til nye baner i Kgs. Enghave, vil vi gerne pege på det tilgrænsende 

Jernbaneterræn, der ligger bekvemt for borgerne i Sydhavnen. Også en opgradering af 

Valby Idrætsanlæg er af stor interesse for Sydhavnere. Vi mener det er en god idé at 

udbygge havnens muligheder for sport, og vi arbejder selv for at udvikle vores dejlige 

naturområder som Valbyparken til at favne mere selvorganiseret idræt. 

 

Børn og unge er også et meget vigtigt tema i vores arbejde med udviklingen af kultur- 

og idræt, og vi ser det derfor for stærkt påtrængende med en installering af 

Børnekulturstedet m.fl. i Pladehallen for at give stedet mulighed for at efterkomme den 

store efterspørgsel fra de mange nye Sydhavnere. 

 

Vi tilslutter os også at kulturen skal styrkes i nærområdet, og at dette styrker den 

lokale identitet. 

 


