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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af 
Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023  
"Nørrebro Lokaludvalg ser mange gode takter i udkastet til den nye kul-
tur- og fritidspolitik. Bl.a.: 

1. det store fokus på fællesskab 2. at Københavns fritidsfaciliteter skal 
følge med befolkningsvæksten, så alle københavnerne har lige adgang 
til kultur- og fritidsfaciliteter og –tilbud 3. at byens fritidstilbud skal ba-
seres på samarbejder mellem de forskellige forvaltninger og forenings-
livet 

Bedre udnyttelse af faciliteter Når det kommer til lige adgang for alle kø-
benhavnere til kultur- og fritidsfaciliteter og –tilbud, er vi meget udfor-
dret på Nørrebro. Vi er 80.000 borgere og bydelen råder kun over én 
svømmehal og to idrætshaller og to udendørs kunstgræsbaner. Der er 
altså stort pres på bydelens faciliteter. Vi er glade for at særligt børns 
udfoldelsesmuligheder er i fokus i politikken. Det er også vores hold-
ning at børn skal prioriteres, da de er mindst mobile. Der bør derudover 
også være fokus på andre udsatte grupper, som f.eks. psykisk sårbare, 
som også kan have problemer med at deltage i foreningslivet. Vi ønsker 
en balance mellem ”det skæve” og ”kantede” og sikring af socialt udsat-
tes adgang til fritidsaktiviteter 

Vi anbefaler en bedre inddragelse af folkeskolernes faciliteter i det frivil-
lige foreningsliv. Der er desværre stadig en række kommunale facilite-
ter, der står tomme i aften- og eftermiddagstimerne. Disse faciliteter 
bør gøres let tilgængelige i lang højere grad end i dag for aktører fra 
kultur- og fritidsområdet. 

Nørrebro er den tættest bebyggede bydel i København, derfor er der 
ikke mange muligheder for at udbygge med flere kommunale facilite-
ter. Vi arbejder derfor for at der indtænkes faciliteter til bydelen hver 
gang der renoveres/ombygges/bygges nyt på Nørrebro. F.eks. at vi får 
en idrætshal, når den nye skole i De Gamles By realiseres. 

Tværfagligt samarbejde omkring kommunale faciliteter Nørrebro Lokal-
udvalg foreslår et langt større samarbejde omkring kommunale facilite-
ter end vi ser i dag på tværs af forvaltninger. F.eks. har det for 
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Nørrebrohallen været en gevinst for aktivitetsmængden i dagtimerne 
og trygheden, at Idrætsprojektet under Socialforvaltningen er blevet 
fast aktør i Nørrebrohallen. 

Nørrebro Lokaludvalg foreslår desuden en øget brugerinddragelse af 
foreninger i driften af idrætshaller og kulturhuse, så kendskabet til 
idrætshallernes og kulturhusenes brugere (børn og unge) styrkes i 
samspillet mellem foreningslivet og KFFs medarbejdere og der tilføres 
aktivitets- og pædagogiske kompetencer. Vi anbefaler også at man for-
søgsvis på Nørrebro prøver at udlægge administrationen og fordelin-
gen af tiderne på bydelens skoler og i hallerne til foreningslivet mod at 
der følger økonomi med, så vi kan effektivisere anvendelsesgraden." 

Når der i planen står ”Derfor skal ingen arealer i Københavns Kommune 
stå ubenyttede hen” så håber vi ikke, at der menes at der ikke længere 
skal være plads til ro og fordybelse i byens parker og grønne områder. 
Mange københavnere efterspørger flere steder, hvor der er plads til ro 
og fordybelse, så der er brug for flere områder og ikke færre områder til 
dette. 

Venlig hilsen 
Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 
 

 


