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København er steget i graderne fra en kold skandinavisk hovedstad til et varmt
sted på de internationale trendbarometre. Men hvor god er den at leve i? I en ny
artikelserie undersøger Urban københavnernes forhold til deres egen by.

Regler kvæler liv i byen
Ildsjæle brænder ud i jagten på
tilladelser i København. Det mener
ekspert, som understreger, at der
som regel er et ja for enden af den
bureaukratiske labyrint. De fleste
farer bare vild på vejen.
AF SANNE NYLAND CHRISTENSEN

■ Gadefest, blomsterkasser i rabatten
og grafitti som kunst på grå gavle. Ideerne er mange, men resultaterne færre i den
danske hovedstad, hvor regler og instanser alt for ofte spænder ben for intiativrige
indbyggere.
Sådan lyder kritikken fra det kommunalt støttede projekthus KPH, hvor kulturchef KATRINE HEJE LARSEN hver måned
bliver kontaktet af frustrerede borgere,
som oplever, at drømmen om at peppe byen
op bliver til et bureaukratisk mareridt.
»Livet i København bliver kvalt af regler. Hovedstaden er hjemsted for et hav af
ildsjæle, som brænder for at gøre deres by
endnu mere spændende og brugbar med alt
lige fra gadekunst til små koncerter. Men
alt for mange når aldrig at realisere deres

»

LIVET I KØBENHAVN
BLIVER KVALT AF
REGLER. ALT FOR MANGE
NÅR ALDRIG AT REALISERE DERES DRØMME OG
VISIONER.
KATRINE HEJE LARSEN

drømme og vissioner, fordi det er en jungle
at finde frem til de fire forskellige myndigheder, der skal give tilladelse – og hvis det
lykkes, så ved de færeste, hvordan man udfylder formularerne korrekt.«
Ikke en striks by

Katrine Heje Larsen understreger, at København ikke er en striks by. For når først
man er nået igennem labyrinten og frem til
afgørelsens time, så lyder der som regel et
’ja’ – problemet er at komme så langt uden
at knække halsen.
»Vi mangler gennemsigtighed på området. En manual eller endnu løsere tøjler.
For selvom der ikke er mange steder i verden, hvor man får lov til at afholde et arrangement som Distortion, så er vi stadig
langt fra at kunne lave et offentligt arrangement, når ideen opstår,« siger Katrine
Heje Larsen, som påpeger, at det hurtigt
tager to måneder at arrangere en spontan
gadefest i landets største by.

»

VI MANGLER GENNEMSIGTIGHED PÅ
OMRÅDET. EN MANUAL
ELLER ENDNU LØSERE
TØJLER.
KATRINE HEJE LARSEN

Ifølge Københavns Kommunes miljø- og
teknikforvaltning har kommunen siden
2006 har arbejdet målrettet på at afskaffe
unødige regler og afgifter, der kunne være i

vejen for iværksættere, der gerne vil skabe
oplevelser i byen.
Arbejdet fortsætter

Resultatet har været en stigning i antallet
af frivillige arrangementer på mere end 20
procent. Men arbejdet fortsætter. Og derfor
har miljø- og teknikborgmester BO ASMUS
KJELDGAARD, nu indledt en klapjagt på
administrative barrierer og snubletråde.
»Jeg glæder mig over, at antallet af frivillige arrangementer stiger, men det er
selvfølgelig en balance, hvor vi også bliver
nødt til at tage hensyn til folks nattesøvn.

»

VI ARBEJDER
MÅLRETTET PÅ
AT AFSKAFFE UNØDIGE
REGLER. DEN INDSATS
SKAL FORTSÆTTE.

BO ASMUS KJELDGAARD, MILJØ- OG
TEKNIKBORGMESTER I KØBENHAVN

Vi arbejder målrettet for at afskaffe unødige regler. Den indsats skal fortsætte. Men
det er også vigtigt for mig at understrege,
at arrangørerne er forpligtede til at rydde
op efter de frivillige arrangementer. Som
kommune har vi et ønske om, at byen skal
være ren og pæn. Vi skal være sammen
om at skabe en levende by, som vi samtidig
passer godt på - den forpligtelse går begge
veje,« siger borgmesteren.
snc@urban.dk

VÆK MED BARRIERERNE
■ ʼPlads til midlertidighedʼ, ʼnemt bylivʼ og

ʼGang i hele Københavnʼ. Under de overskrifter vil tre forvaltninger i Københavns Kommune nu bekæmpe administrative barrierer
og styrke det gensidige forhold imellem
kreative iværksættere, byliv og byudvikling.
■ Kommunen vil blandt andet skabe mulighed for midlertidige anvendelser af byens
ʼhullerʼ, som f.eks. ubebyggede arealer eller
gamle industriområder.
■ Center for Veje siger efterhånden kun ʼnejʼ
til rene reklamekampagner og bookning af
det offentlige rum til lukkede firmafester,
oplyser forvaltningen i et brev til Urban.
■ www.kk.dk/arrangementer er en arrangørguide, en online ansøgningsformular, og
en kalender over alle de begivenheder, der
låner byens rum.
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Regler og afgifter truer med at tage
livet af nye projekter i København,
mener ekspert. Men nogle finder
dog vej gennem regeljunglen. De
to iværksættere Christian Fumz
og Jesper Koefoed-Melsen hjælper
andre borgere i København med at
få adgang til forladte bygninger i København – her er det Sadolins gamle
farvefabrik på Prags Boulevard, der
efter planen skal ’summe af liv igen’.
FOTO: MORTEN GERMUND

nyheder urban
11

torsdag 18. november 2010

Følg os på

facebook.com/verdens bedste by

Christian Fumz og Jesper Koefoed-Melson hjælper andre borgere ind i Københavns tomme
bygningere ved at hjælpe med papirarbejdet.
FOTO: MORTEN GERMUND

’Giv os rum – nu’
Christian Fumz og Jesper KoefoedMelson har specialiseret sig i at
indtage lånte bygninger i København
og bygger nu bro mellem ejere og
borgere med lysten til at bruge byens rum.
AF SANNE NYLAND CHRISTENSEN

urban

GIVER
MAGTEN
TIL BYEN
Urban skal ikke bestemme,
hvad der gør en by god at
leve i. Derfor har vi i en stor
Gallup-undersøgelse spurgt
københavnerne, hvad
der er afgørende for deres
livskvalitet som borger i
København. De svar styrer
serien ʼVerdens bedste by?ʼ.

1. Tryghed på gaden
2. Bus/tog/metro
3. Lægehjælp
4. Nærhed
5. Tryghed i hjemmet
6. Åndehuller
7. Cykler
8. Tolerance

9. KULTUR & FRITID
10. Ren by
11. Karriere
12. Boligforhold

■ Begejstrede stemmer slår mod betonvæggen i det, der engang var produktionhal i Amagers industrikvarter.
CHRISTIAN FUMZ og JESPER KOEFOED-MELSON har netop overtaget nøglerne
til Prags Boulevard 43, og nu viser de to
iværksættere og kommende lejere rundt på
de 2.500 kvadratmeter, som blev ladt i stikken, da den sidste arbejder forlod Sadolins
gamle farvefabrik for fem år siden.

»

VEJEN FRA IDÉ TIL
ACTION ER LANG
OG UOVERSKUELIG I
KØBENHAVN.

spildplads.
»Vejen fra idé til action er lang og uoverskuelig i København. Vi hjælper andre borgere ind i tomme bygninger ved at hjælpe
med papirarbejdet og tale med de rette
instanser og ejere,« forklarer Christian
Fumz.
Han påpeger, at midlertidigheden er et
vigtigt værktøj i arbejdet med tomme bygninger.
Sådan er aftalen

Kontrakten løber til 2012. Til den tid skal
alle brugere igen være ude af den gamle farvefabrik på Amager. Og alle forbedringer og
investeringer vil gå tabt under fraflytningen. Men som Christian Fumz siger:
»Sådan er aftalen. Og det gør ikke noget. Langt hen ad vejen er det de relationer,
som skabes på stedet, der er vigtigst. Vi er
desuden blevet kontaktet af andre, som har
nogle ledige lokaler, de gerne vil have skabt
liv i for en periode. Og lige nu snakker vi om
rense et forurenet græsareal op til Kløvermarken ved at lave midlertidige nyttehaver.
Problemet er ikke plads i byen – men at få
adgang til den.«
snc@urban.dk

CHRISTIAN FUMZ, IVÆRKSÆTTER

»Stedet skal summe af liv igen. Vores
sigte er, at grunden ikke kun kommer til
at bidrage positivt til nærområdet, men at
den også bliver udfordret af brugerne,« siger
Christian Fumz.
Indtil videre har en ejer af et motorcykelværksted, en kunstner og en håndfuld landskabsarkitekter lagt billet ind på et stykke
af det upolerede gulv – til Christian Fumz
store begejstring.
Vil skabe liv og plads

Sammen med Jesper Koefoed-Melson har
han specialiseret sig i at ibrugtage tomme
bygninger i hovedstaden. Formålet er at
skabe liv og plads – på lånt tid. Og via hjemmesiden Givrum.nu er de to fyre sprunget
ud som bindeled mellem de rette myndigheder og borgere, som gerne vil udnytte byens

BYGNINGER
■ Sadolins gamle farvefabrik på Amager har
stået tom i fem år.
■ Det er verdens største lak-producent ʼAkzonobelʼ, som ejer den 6.400 kvadratmeter
store grund og tilhørende bygning. Og dem,
der er gået med til aftalen om midlertidigt
udlån af nøgler mod et månedligt depositum på 1.000 euro og delvis dækning af
faste udgifter.
■ Alle brugere af huset betaler et fast månedligt beløb til renovation, vedligeholdelse
og løn til en pedel med job-tilskud. Beløbet
fastsættes på fællesmøde.
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