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Kære Christianshavns Lokaludvalg
Tak for jeres henvendelse af 6. november 2019 vedrørende
utryghedsskabende hændelser i Hal C.
Jeg har stor forståelse for, at oplevelserne omkring Hal C har virket
voldsomme og utrygge for borgere og frivillige. Jeg ser på situationen
med bekymring, da det er afgørende for et godt kultur- og fritidsliv, at
man kan deltage trygt i idræts- og fritidsaktiviteter.
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Derfor glæder det mig også, at det i forbindelse med budgetaftalen for
2020 er lykkes at finde penge til at øge trygheden i vores haller. Jeg
havde dog gerne set, at der kunne findes opbakning til en bydækkende
model, hvor vi kunne have indgået partnerskaber med lokale foreninger
om øget tilstedeværelse.
I forhold til udfordringerne i Hal C har jeg forelagt problemstillingen for
forvaltningen og efterspurgt muligheder for at afhjælpe situationen.
Som følge af de uheldige hændelser, har Kultur S, som en midlertidig
løsning, i prioriterede tidsrum flyttet en medarbejder fra Prismen til Hal
C, for at styrke bemandingen i halområdet. Medarbejderen har til formål
at gå i dialog med og fjerne uromagere fra området. Medarbejderens
erfaringer har indtil nu været, at de unge reagerer positivt på dialogen.
I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev der afsat ekstra midler til
at øge runderinger af hal- og idrætsanlæg, og i denne sammenhæng er
hal C et prioriteret område, hvor servicemedarbejderne vil have øget
opmærksomhed i den kommende tid.
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Derudover arbejder Københavns Kommune tæt sammen med
Københavns Politi omkring situationen i hallen, for at øge politiets fokus
på og tilstedeværelse i området.
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For at skabe et tættere samarbejde med lokalpolitiet, de lokale skoler og
medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, er en medarbejder
fra Kultur- og Fritidsforvaltningen indtrådt i SSP lokaludvalg
Christianshavn og Indre By. Dette kan være med til – som I skriver – at
lære de uroskabende unge bedre at kende, og derigennem finde
løsninger på problemerne.
Endeligt har Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøgt mulighederne
for at optage de unge uromagere i foreningsfællesskaber, ved at
invitere de to største idrætsforeninger i nærområdet - CIK og Nanok – til
et samarbejde.
Afslutningsvist er det ikke forvaltningens indtryk, at der er store
mangler i den generelle vedligeholdelse af hallens lokaler og
omgivelser. Der er aktuelt et fokus på at udbedre skader efter hærværk.
Jeg følger situationen tæt og håber, at de præsenterede tiltag kan være
med til at skabe mere tryghed i og omkring hallen.

Venlig hilsen
Franciska Rosenkilde
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