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17. februar 2017 

 
 

 
Referat -  Byliv / Kulturhus i Islands Brygge Syd 

 
 

Referat fra mødet den 8. februar 2017 i Kulturhuset Islands Brygge om ”Byliv - 
Kulturhus i Islands Brygge Syd” i forbindelse med arrangementet Ny på Bryg-

gen under Salon på Bryggen. 

 
Deltagere: 

Fremmødet var begrænset, men deltagerne repræsenterede bredt de involve-
rede grupper. Årsagen til det lave borger-fremmøde hænger nok sammen med 

den utilstrækkelige annoncering og meget korte varslingstid. Flere havde til-
kendegivet stor interesse, men kunne desværre ikke deltage. 

 
Følgende deltog i mødet: 

 PensionDanmark ved Chico Sandbeck 
 Kultur- og Fritidsforvaltningen / Kulturhuset Islands Brygge ved Jan Hen-

riksen, leder af bl.a. Kulturhuset. 
 Amager Vest Lokaludvalg (AVLU) 

 Islands Brygges Lokalråd 
 Islands Brygges Lokalhistoriske Forening ved Sussie Paddison 

 Bryggebladet  

 Beboere i Havnestaden 
 Beboere i Artillerivej Syd 

 Beboere i den gamle del af Islands Brygge 
 Bryggens Kor ved Stephan Haagensen 

 
 

Præsentationer: 
Mødet indledtes med et kort historisk tilbageblik ved Sussie Paddison på op-

starten af kulturlivet på Islands Brygge for 100 år siden. 
 

Herefter præsenterede Jan Henriksen Kulturhuset på Islands Brygge. Kulturhu-
set er en stor succes. Der er meget aktivitet og svært at finde plads / lokaler til 

nye aktiviteter.  
 

Jan Henriksen fortalte, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har støttet muligheden 

for at et kulturtilbud i Islands Brygge Syd undersøges. 
  

Chico Sandbeck præsenterede PensionDanmarks planer og holdninger for om-
rådet.  

http://www.bryggenskor.dk/korleder/
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PensionDanmark er i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om etablerin-
gen af et kulturtilbud i deres byggeri. PensionDanmark er også positive overfor 

midlertidig anvendelse af lokaler til et kulturhus. 

 
På spørgsmål om hvornår disse lokaler ville kunne anvendes, oplyste Chico, at 

det ville tage et par år, da bygningen først skal opføres. 
 

Chico oplyste, at det kunne være en mulighed, at de fælleslokaler, Pensi-
onDanmark skal etablere, kunne få en bredere brugerkreds end beboerne i 

PensionDanmarks bygninger. Derved ville lokalerne kunne anvendes til brede 
kulturelle formål for alle beboere i Islands Brygge Syd. 

 
En beboer i Islands Brygge Syd oplyste, at fælleslokalerne for Bonavas/NCCs 

byggerier (Byhusene og Havnevigen) i Strandtorvet var ved at være klar til 
ibrugtagning. Han foreslog, at det kunne måske være en mulighed til hurtigt 

opstart af kulturlivet at leje dele af disse lokaler. 
 

En beboer i Havnestaden fortalte, at i Havnestaden savnede de meget et lokalt 

byliv. De var meget interesserede i at støtte etableringen af et kulturliv i Is-
lands Brygge Syd.  

 
Stephan Haagensen fortalte om korets problemer med at finde lokale til Bryg-

gens Kor som en ny kulturaktivitet. Kulturhuset var helt fyldt. De har nu fundet 
andre lokaler på Islands Brygge og lejet sig ind. 

 
 

Hvordan kommer vi videre? 
Efter debat nåede forsamlingen frem til et forslag for det videre forløb.  

 
Aktiviteterne i forbindelse med etableringen af fælles kulturelle aktiviteter op-

deles på tre områder for at kunne arbejde effektivt og parallelt. 
 

 Etablere grupper af brugere 

 Finde lokaler til aktiviteterne på kort og lang sigt 
 Etablere en tovholdergruppe til at opnå tilladelser, indgå aftaler, kommu-

nikere og søge støtte 
 

Angående etableringen af grupper af brugere forventes dette at kunne etable-
res gennem information om projektet på Facebook, i Bryggebladet og på de 

kommende generalforsamlinger i de enkelte foreninger. Umiddelbart forventes 
der at være behov for aktiviteter rettet mod forældre på barselsorlov og mod 

pensionister. 
 

Det er forventningen, at de enkelte brugerinteresser selv organiserer deres in-
terne kommunikation efter opstart gennem for eksempel en Facebookside. 

 
Angående lokaler er dette et meget vigtigt emne. Lokaler i PensionDanmarks 

byggeri vil først kunne tages i brug om et par år, når bygningerne er opførte. 

http://www.bryggenskor.dk/korleder/
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Den umiddelbare hurtige løsning til opstart af aktiviteter i år er, hvis det bliver 
muligt at anvende en del af fælleslokalerne i Strandtorvet. Men mulighederne 

for at anvende andre lokaler i områder bør også undersøges. 

 
 

Angående tovholdergruppe vil Kulturhuset Islands Brygge, Amager Vest Lokal-
udvalg, Islands Brygges Lokalråd naturligt kunne indgå sammen med repræ-

sentanter for brugergrupperne. Tovholdergruppen vil også kunne hjælpe i for-
bindelse med opstarten med at etablere møder / kontakt mellem interesserede 

medlemmer af de forskellige grupper. 
 

Følgende kontakter kan anvendes umiddelbart: 
 

Kulturhuset Islands Brygge k-i-b@kff.kk.dk  
Amager Vest Lokaludvalg info@avlu.dk  

Islands Brygges Lokalråd info@islandsbryggeslokalraad.dk  
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