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Brev til KFU om borgerinddragelse i kulturhuse i Øre-
stad 

 
Kære Kultur- og Fritidsudvalg, 
 
Amager Vest Lokaludvalg er bekendt med, at der på As-
ger Jorns Allé skal opføres et "kulturhus" kaldet Byens 
Hus, der efter planen skal stå færdigt i 2025. 
 
Med aktiviteter, events, kulturarrangementer og en 
strøm af mennesker i store dele af døgnet vil Byens Hus 
blive en vigtig del af Ørestad Syds liv. 
”Ved at forene ressourcerne vil et samarbejde mellem 
Københavns Kommune, By & Havn og den kommende 
beboerforening vise nye veje i skabelsen af et kombine-
ret beboer- og kulturhus til bydelens borgere,” skrev Kø-
benhavns Kommune i 2017. 
 
Lokaludvalget er bekendt med, at By & Havn vil stifte en 
forening, som skal eje Byens hus, og at de tilknyttede 
grundejere, hvis fælleslokaler bliver samlet i huset, bliver 
pligtige medlemmer. Lokaludvalget er også bekendt 
med, at det er Kultur- og Fritidsforvaltningen, der skal 
drifte huset, når det står færdigt, og derfor finder Ama-
ger Vest Lokaludvalg det bekymrende, at hverken lokal-
udvalget, Ørestad Syd borgerforening, andre foreninger 
eller borgerne i Ørestad er blevet inddraget i planlægnin-
gen af huset siden en workshop i 2019.  
 
Vi har ikke siden da set, at borgerne har haft mulighed 
for at få indflydelse på udformningen af Byens Hus, så-
som at komme med idéer, oplæg eller andre relevante 
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forslag. Hverken By & Havn eller Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen har siden da inviteret de berørte parter til at 
indgå i en form for dialog om Byens Hus. 
 
Amager Vest Lokaludvalg vil derfor bede om, at vi bliver 
inddraget sammen med lokalsamfundet og foreningerne 
i Ørestad ved afholdelse af borgermøder og høringer om 
Byens Hus snarest. Lokaludvalget er selvfølgelig behjæl-
peligt med at arrangere borgermøderne. 
 
Ovenstående gør sig i øvrigt gældende for Bella Uno, som 
lokaludvalget derfor også ønsker inkluderet i borgerind-
dragelsen. 
 
Venlig hilsen 
Amager Vest Lokaludvalg 
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