
 
Referat fra Christianshavnermøde den 5. maj 2010 kl. 19:30 i Christianshavns Beboerhus  
 
 
Ide til nyt byggeri ved Vor Frelser Kirke – Tværhuset 
Oplæg ved rektor for Christianshavns gymnasium, Troels Vang. Se oplæg og rumprogram på 
www.christianshavns – gymnasium.dk. Ideer og kommentarer kan sendes til Troels Vang Andersen 
på mail: ta@cg-gym.dk .   
 
Arkitekt ved Erik Møller Arkitekter, Ole Drachmann forklarede om planerne for en 
arkitektkonkurrence der kan afholdes på en mere lukket måde. Hensigten er at reducere antallet af 
forslag og de ressourcer det kræver at afholde en fri arkitektkonkurrence.  
 
Spørgsmål fra salen blev derefter besvaret af panelet i det omfang det var muligt.  
 
Et nyt Ikeabyggeri?  
Det viste sig at der havde været en fejl i avisen således at de kvadratmeter som blev præsenteret i 
avisen ville svare til at bygningen skulle udgøre ”et nyt Ikea”. Det var en fejl.  
 
Med forbehold for at projekt ikke er færdigt, er planerne at bygge 2400 m2 (2 etager plus kælder). 
Der er behov for cykelparkering og parkering til kirkens maskiner. Der er ikke planer om at lave 
parkering til biler som ligeledes er nævnt i avisen ved en fejl.   
 
Det blev afklaret i plenum at bygningen vil kræve at der udarbejdes en lokalplan (en lokalplan 
fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, det kan være et større område eller 
en enkelt ejendom).  
 
Ideer fra panel og christianshavnere:  
- Det store rum kan måske deles op så det bliver mere anvendeligt.  
- Iderunde på Christianshavn inden forslaget udbydes i arkitektkonkurrence.  
- Iderunde blandt naboerne inden forslaget udbydes i arkitektkonkurrence  
- Gør arkitektkonkurrencen åben for alle   
- Inddrag skolegården som byggeområde - gymnasier skal ikke nødvendigvis have en skolegård 
(skab et projektareal med mere fleksible linjer)  
- På Holmen på højre hånd efter Netto ligger Bohlendachhuset som er et smukt eksempel på 
udnyttelse af plads og smukt byggeri - som ikke er af glas og hærdet stål.   
 
 
Hørt i salen om ideen om Tværhuset  
Nogle christianshavnere udtrykte en uforbeholden modstand mod opførelsen af en bygning i kirkens 
have. I den forlængelse var nogle christianshavnere kede af at skulle miste ”et grønt åndehul”. En 
christianshavner spurgte til dette ”overgreb mod vores åndehuller”, og hvad det skulle nytte. En 
anden christianshavner sagde at hun elsker byrummet, de smukke træer. Hun spurgte om der dog 
ikke kunne findes en anden løsning, så det byrum, hun holder så meget af, ikke forsvinder?  En 
christianshavner pegede på at eleverne på Døttreskolen burde have en anden legeplads end 
kirkehaven, der på nuværende tidspunkt ligner en byggeplads grundet børnenes leg.  
 
Citater:  



”Alle vil have mere plads, og rigtig gerne inde hos naboen. Bevar de grønne rum, det er derfor vi 
kan bo her.”  
 
Broåbningspolitik   
Efter en kort pause var der oplæg vedr. kommunens broåbningspolitik v/ Teknik- og 
Miljøforvaltningen.  
 
På hjemmesiden www.kk.dk/broaabning er det muligt at læse mere samt kommentere på sagen. På 
hjemmesiden er det også muligt at melde sig til de dialogmøder som forvaltningen afholder i 
forbindelse med udarbejdelsen af broåbningspolitiken. Meldingen fra forvaltningen til 
christianshavnerne var: ”Hvis der kommer flere broer over Kanalen, så hjælp med at udforme en 
politik der kan være så hensigtsmæssigt som muligt.”   
 
Høringssager 
Formand for Christianshavns Lokaludvalg, Poul Cohrt gennemgik 2 af de sager som lokaludvalget 
har behandlet ved forrige møde i lokaludvalget: Sagen om dagtilbud og cykelruter. Ingen i salen 
havde noget at tilføje til høringssvarene. Læs høringssvarene på 
www.christianshavnslokaldvalg.kk.dk.    
 
Om mødet 
Ca. 40 Christianshavnere deltog i mødet til drøftelse af planerne om Tværhuset. Derefter blev der 
holdt en kort pause. Under drøftelse af sagen vedr. broåbningspolitik og de 2 høringssager deltog 
ca. 18 christianshavnere.  
 
Referent: Sekretariatsmedarbejder, Iben Holm Jørgensen.  


