Ungeråd KBH takker for at have modtaget høringsmateriale vedrørende kommunale kultur- og
idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken i Nordhavn. Ungeråd KBH mener, at det er vigtigt, at byen har et
kultur- og fritidsliv, der imødekommer unges behov og forskellige interesser. Som repræsentanter for
københavnske unge sætter Ungeråd KBH derfor stor pris på muligheden for at bidrage til overvejelserne
omkr. forslag, der kan etableres i Tunnelfabrikken.
På baggrund af gennemlæsning af høringsmaterialet har Ungeråd KBH følgende overordnede
bemærkninger til de kommunale faciliteter/aktiviteter:
-

Ungeråd KBH mener, at det er vigtigt, at Tunnelfabrikkens faciliteter/aktiviteter ikke kun
henvender sig til Nordhavns borgere, men er et samlingspunkt for alle byens borgere.

-

Det er vigtigt for Ungeråd KBH, at det er gratis eller meget billigt at bruge Tunnelfabrikkens
faciliteter/aktiviteter, så unge med færre midler også har mulighed for at være en del af
fællesskabet omkring fabrikken.

-

Det danske foreningsliv skaber meningsfulde fællesskaber for mange unge mennesker, men
Ungerådet mener også, at der skal være mulighed for at deltage i aktiviteter i Tunnelfabrikken
uden af være medlem af en forening. Det vil kunne tiltrække en bredere skare af unge
mennesker.

-

Ungeråd KBH mener, at det er vigtigt, at byen har et kultur- og fritidsliv, der imødekommer
mange forskellige interesser og behov. Ungerådet ser derfor gerne, at Tunnelfabrikken kommer
til at skabe rammer for nye, interessante og eksperimenterende kultur- og idrætsfaciliteter.

Ungeråd KBH fremhæver følgende konkrete forslag:
-

Tunnelfabrikken kunne med fordel skabe rammer for et kulturhus, hvor der afholdes aktiviteter,
kurser, workshops mv., men hvor der også er mulighed for, at privatpersoner kan booke et
lokale. Ungeråd KBH mener, at der mangler lokaler for unge mennesker, hvor de kan udfolde sig
og skabe egne aktiviteter.

-

Ungerådet mener, at der er behov for flere musik- og øvelokaler i København. Lokalerne kunne
sætte rammerne for et nyt musikfællesskab, hvor unge på kryds og tværs kan mødes, øve og
modtage undervisning.

-

Ungeråd KBH synes, at tennis rammer en meget snæver målgruppe og så hellere at
Tunnelfabrikkens udendørsarealer blev mere inkluderende. Udendørsarealerne kunne bl.a.
anvendes til padeltennis, petanque, street sport mv. Desuden mener ungerådet, at det giver
mening at udnytte Nordhavns muligheder for fx havnebad og sauna.

-

Ungeråd KBH støtter op om etableringen af et madhus, der tilbyder diverse kurser i madlavning
og samtidig kan udgøre et folkekøkken, hvor folk kan mødes og dele forskellige madoplevelser.
Ungerådet er samtidig glade for idéen om, at faciliteterne/aktiviteterne også målrettes byens
borgeres mentale sundhed. Ungeråd KBH har et særligt fokus på unges trivsel og vil meget gerne
bidrage til udtænkningen af et ’mentalt fitnessrum’.

-

Foruden bemærkninger til forslagene, ønsker Ungeråd KBH at gøre opmærksom på, at rådet er glad for,
at der etableres så mange nye studieboliger i Tunnelfabrikken.
Ungeråd KBH ser frem til etableringen af nye kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken, som kommer
alle Københavnere til gode – herunder Københavns mange unge.
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