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Amager Vest Lokaludvalg takker for inddragelsen i arbej-
det med Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023.  
 
Lokaludvalg finder, at politikkens visioner er gode, men 
udvalget efterlyser konkrete tiltag, der vil opfylde visio-
nerne.  
 
Københavns Kommune ligger desværre nr. 98 i DGis un-
dersøgelse af antallet af idrætsfaciliteter i danske kom-
muner (State of the City, DGI 2018), og vi finder i Amager 
Vest Lokaludvalg ikke, at Kultur- og fritidspolitikken i sin 
nuværende form kan løfte den placering. Politikken læg-
ger meget vægt på etablering af udendørs fritidsfaciliteter. 
Lokaludvalget savner mere vægt på de indendørs idræts- 
og motionsfaciliteter og fokus på foreningsbaseret idræt, 
som styrker sammenhængskraften. 
 
Kultur- og fritidsområdets budget 
Politikken henvender sig til en by i vækst. Det betyder, at 
der kræves en væsentlig investering, hvis visionerne skal 
realiseres. Da budgettet på kultur- og fritidsområdet ikke 
automatisk bliver tilpasset befolkningsudviklingen og den 
socioøkonomiske udvikling, frygter lokaludvalget at, poli-
tikkens visioner blot er tomme ord. Den frygt forstærkes 
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af de manglende konkrete mål og initiativer som kan virke-
liggøre den beskrevne vision. 
  
Facilitetsløft til kultur- og fritidsfaciliteter  
Vi oplever, at der lokalt mangler idrætsfaciliteter til for-
eningslivet – især i de nye byområder, hvor ventelisterne 
er lange. Vi oplever også, at de fysiske rammer, der bliver 
stillet til rådighed for bevægelse, ofte ikke er enten tids-
svarende eller er af for dårlig kvalitet (eksempelvis Øre-
stad Streethal). Det er problematisk, idet de fysiske ram-
mer er afgørende for børns bevægelse.  
 
Lokaludvalget er enig med kultur- og fritidsforvaltningen i, 
at alle ressourcer – herunder også kulturfaciliteter - skal i 
spil i spil og bruges optimalt – eksisterende såvel som 
kommende. Lokaludvalget opfordrer derfor til at give Øre-
stad Streethal et facilitetsløft således at brugen af hallen 
udvides både idrætsmæssig og til socialt samvær og mø-
der. (Se Bydelsplanen for Amager Vest 2017-2020, sid 37) 
 
En anden af Amager Vests kulturfaciliteter, der i dag ikke 
bruges optimalt, er Foreningshuset Sundholm 8. Sund-
holm 8 er hjemsted for omkring 80 frivillige foreninger i 
Amager Vest. 2. Sal er p.t. uudnyttet, og Amager Vest Lo-
kaludvalg efterlyser midler til istandsættelse, så der kan 
skabes flere foreningspladser og mødelokaler og dermed 
mulighed for flere frivillige foreningers virke fra huset. 
 
Angående kommende faciliteter anbefaler udvalget, at fa-
ciliteternes funktionalitet prioriteres over det arkitekto-
niske udtryk. Udvalget ser flere eksempler på, at nybyg-
gede idrætsfaciliteter ikke understøtter den faktiske brug 
– et eksempel fra Amager er Prismen, der ikke kan bruges 
til normale sportsgrene under sommeren pga. varmege-
ner.  
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Fokus på både børn og ældre 
Lokaludvalget finder det positivt, at kommunen vil arbejde 
på at sikre, at endnu flere børn får glæde af kulturtilbud-
dene. Børn og unge er en voksende målgruppe og mulig-
hed for at udfolde sig og deltage i kulturelle oplevelser er 
en vigtig del af et godt børneliv. Den generelle tendens er 
desværre, at børn i Danmark bevæger sig mindre. Lokalud-
valget mener, at det er vigtigt at få vendt den udvikling, og 
vil gerne bidrage til at finde løsninger. Lokaludvalget bidra-
ger allerede gennem bydelspuljens støtte til aktiviteter. 
 
Vigtigheden af at have mulighed for at udfolde sig og del-
tage i kulturelle oplevelser, gør sig også gællende for en 
anden voksende målgruppe, nemlig de ældre. Lokaludval-
get vil derfor gerne understrege vigtigheden af, at kom-
munen også har fokus på de ældres behov såvel som mu-
ligheder.  Lokaludvalget savner en selvstændig vision for 
byens ældre borgere i politikken. Derudover undrer sig lo-
kaludvalget over, at København nu siden juni 2019 har en 
ældrepolitik, men at den faktisk heller ikke siger meget om 
de kulturtilbud, der skal være til ældre.  
 
Konkurrerende interesser i byrummet 
Kulturpolitik 2020 -23 ser hen til at udnytte byrummet i 
højere grad. Men vi er bekymrede over om denne åbning 
faktisk lader alle de konkurrerende interesser i byrummet 
æde hinanden. Åbningen af byens parker kan spille nega-
tivt ind på den naturoplevelse med fred og ro som mange 
borgere har brug for i parkerne. Vi frygter også det kan 
skade dyreliv og biodiversitet i parkerne. 
Et eksempel på hvor det kunne bære hen ad, er forvaltnin-
gens eget forslag til at skaffe en ny festivalplads for byen. 
Man foreslår at anvende en af byens parker/idrætsanlæg 
hvilket inkluderer ophævelse af fredninger og suspension 
af idrætsaktiviteter mens festivaler afvikles. Det er ikke en 
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udvidelse af kulturlivets muligheder, men en indskrænk-
ning. 
 
Samarbejde med lokalområdet 
Lokaludvalget finder det positivt og lovende, at de politi-
ske visioner skal realiseres i samarbejde og partnerskaber 
med borgere, foreninger, kultur- og fritidsaktører, forvalt-
ninger, det offentlige og det private. Lokaludvalget vil 
gerne understrege vigtigheden af at samarbejdet med lo-
kaludvalg og andre interessenter i lokalområderne startes 
i god tid, så optimal brug af faciliteterne sikres. Hvis lokal-
områderne inddrages rettidigt, kan kultur- og fritidstilbud-
dene tilpasses bydelenes behov, så kvaliteten øges og øko-
nomien anvendes mere bæredygtigt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
André Just Vedgren 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
 

 


