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Opsamling af ønsker til Risbjerggård/Kulturgården fra foreninger og brugere
Møde med foreninger og brugere af Risbjerggård/Kulturgården den 25. marts 2019

Hvidovre Pensionistforening:
Foreningen er i dag en stor bruger af stedet. Håber at der fortsat bliver plads til foreningen i den
nye bygning.
Et køkken til brugerne vil være en god idé.
Kan vi ikke bruge gården mellem starten på nedrivning 11.1.20 og byggestart den 4.1.21.?
(Svar: Nej. Nedrivningen skal være færdig inden selve udbuddet, sådan at de firmaer, der skal
byde, kender de konkrete forhold, de byder ind på. Fra starten af nedrivningen vil området være
en byggeplads, og der skal samtidig rives inventar ned inde i den del af bygningen, som bliver
stående. Derfor vil det ikke være en bygning, man kan bruge eller opholde sig i.)
Folkedansergruppen Hjerter To:
Foreningen afholder 2 – 3 store arrangementer om året på Risbjerggård. Der deltager 100–150
personer. Det er vigtigt at foreningen selv kan lave kaffe – fx i et te-køkken. Ønsker ikke en
restauratør, som sætter sig på kaffe/te-salg.
Det er vigtigt, at stedet fortsat hedder Risbjerggård.
Ønsker, at der i udbudsmaterialet kommer til at stå, at der skal bruges danske håndværkere.
Spørger til, om man kan låne teatersalen til dans.
Spørger til, om der vil være medarbejdere tilstede hele dagen/døgnet?
(Svar: Kommunen stiller krav om, at der skal arbejdes efter gældende overenskomster m.m. Der
kan ikke stilles krav om, at det skal være dansk arbejdskraft. Man kan godt danse i teatersalen, når
teateret ikke selv bruger den. Vi skal finde ud af, hvordan vi løser det med en medarbejder, der
står til rådighed. Måske er det en kombination af en ansat i dagtimerne og brugerne selv om
aftenen. Det er endnu ikke besluttet.)
Det spiselige Hvidovre/Madfællesskabet:
Foreningen har mange aktiviteter i dag og er meget afhængig af køkkenfaciliteter og ønsker derfor
et madlavningskøkken, som borgerne kan bruge. De er meget bekymrede i forhold til de fremlagte
planer. Er blevet henvist til, at de kan bruge køkkenet i Bibliotekscaféen, men ønsker at være en
del af miljøet på Risbjerggård. Etablering af et te-køkken vil ikke være nok. Ønsker opmærksomhed
omkring æstetik og indretning, så det nye kulturcentrum ikke bliver for ”institutionsagtigt”. Vigtigt
at der kommer en god ”ånd” i huset og i byggeriet.
Spørger til, om indtægterne fra Teater Vestvolden og en restaurant er indregnet i økonomien
omkring projektet.
(Svar: Flere forskellige modeller og løsninger muligheder overvejes. Der er endnu ikke truffet
nogle endelige beslutninger. Der er overvejelser om et ”professionelt sted”, hvor der kan købes
mad, OG faciliteter, hvor man selv kan lave mad. Det er noteret at der er ønsker om
køkkenfaciliteter. Det kan blive dyrt at etablere et madlavningskøkken til foreninger. Der er andre
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steder i kommunen, som har de ønskede faciliteter. Teatrets og en evt. restauratørs indtægter har
ikke noget med projektet at gøre. Det er kommunen, der opfører og ejer bygningen.)
Tilgængelighedsvejleder:
Tilgængeligheden for handicappede er vigtig. Det er vigtigt, at så mange forskellige personer og
grupper som muligt kan benytte det nye hus. Ser gerne 2 køkkener - 1 stort køkken og 1 mindre
køkken. Begge skal kunne bruges af foreninger m.fl. Muligheden for fællesskab og at spise og lave
mad sammen er vigtigt.
Forslag: Brug nogle af de penge, der er sat af til kunst i projektet til at få købt godt lyd- og lysudstyr
til stedet. Godt lys og lyd gør, at man får en god oplevelse og oplever, at det er et behageligt sted
at være.
(Svar: Det garanteres fra Hvidovre Kommunes side, at alle gældende love og regler om indretning
af huset overholdes, herunder tilgængelighed og krav til handicaptoiletter.)
Lokalhistorisk Selskab:
Der ønskes etableret et brugerråd. Kunne være givtigt for hele processen.
Ønsker svar på, hvordan og hvor faciliteterne kan bookes, hvilke køkkenfaciliteter er der? Hvordan
skal lokalerne fordeles? Hvem skal styre lokalerne/fordeling heraf? Hvem skal stå for opsætning af
borde, stole m.m. Er der tænkt service som i Kometen? Er der depotplads inde og ude? Hvor vil
Teater Vestvoldens billetkontor været placeret?
Et køkken, som brugerne kan lave mad i, er en god idé.
(Svar: Driften af huset skal køres professionelt – flere modeller overvejes p.t. God ide at etablere
et brugerråd, når huset står færdigt. De øvrige spørgsmål er endnu ikke afklaret, men skal
selvfølgelig på plads, inden huset tages i brug. Placeringen af teatrets billetsalg står teateret selv
for. Det er for tidligt i projektet at sige noget om.)
Risbjerggårds Venner:
Bekymret for kulturarven og bygningsarven. Projektet virker meget ufølsomt overfor den
nuværende bygning og den kulturarv, som stedet har.
Hvorfor må huset ikke fremover hedde Risbjerggård?
Ønsker overvejelser om driften. Det gælder om at finde en driftsmodel, der balancerer
kombinationen af det professionelle og foreningslivet. Der skal gerne være plads til begge dele.
Spørger til placering af depotrum og plads til kommunal administration i bygningen.
(Svar: Navnet til huset er ikke endelig afgjort. Vi er ikke nået til driftsmodel endnu – p.t. fokus på
den fysiske del af projektet.
Depotrum er endnu ikke placeret i projektet. Der er flere mulige placeringer. De små detaljer
falder først på plads sidst i projektperioden. Der er ikke tænkt plads ind til kommunal
administration. Der skal kun være plads til servicepersonale for husets drift.)
Røde Kors:
Henviser til indretning og erfaringer fra Rødovre Frivillighedscenter. Her sammenbruger ca. 50
foreninger lokalerne.
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Der er ønske om et køkken, hvor foreningen på frivillig basis kan lave mad til borgere i kommunen.
Der er ligeledes ønske om skabe til opbevaring af foreningens ting.
Hvidovre Frivillighedsråd:
Rådet repræsenterer et stort udsnit af kommunens foreninger, derfor ønsker rådet at få en plads i
Bymidteudvalget, så foreningerne bliver bredt repræsenteret.
(Svar: Det vil ikke være hensigtsmæssigt at ændre på sammensætningen af Bymidteudvalget på
dette tidspunkt i processen.)
Høreforeningen:
Vigtigt med teleslynge i de nye faciliteter. Mener ikke, at projektforslaget ser ud til at være egnet
for foreningens aktiviteter. Foreningen holder møder for 50-60 personer og har brug for et tekøkken.
En professionel restaurant giver ikke plads til møder som vores.
Bekymret for, om der er garderobeplads nok. Der er sale med plads til 180 personer. Det vil give
udfordringer med garderobeplads til så mange mennesker.
(Svar: Der arbejdes p.t. med alternative placeringer med garderobe og toiletfaciliteter i stueplan.
Der er opmærksomhed på garderobeplads.)
Hvidovre Kunstforening:
Foreningen har 5 årlige udstillinger samt medlemsmøder.
Ønsker mulighed for kunstudstillinger i kulturgården - og i hele huset åbningstid. Det skal ikke
være som i dag, hvor halvdelen af en udstilling er i forhallen til Hovedbiblioteket, og den anden
halvdel i Bibliotekscaféen, som lukker kl. 14. Det betyder, at efter kl. 14 kan publikum kun se en
halv kunstudstilling.
Forening Norden Vestegnen:
Foreningen har behov for faciliteter til udstilling og foredrag. Ønsker aflåselige udstillingsmontrer.
Foreningen ønsker at sætte mere fokus på venskabsbysamarbejde og ønsker en Kulturnat i
Hvidovre.
Alternativet/Risbjerggårds Venner:
Borgerinddragelse er vigtig.
Ønsker repræsentationen i Bymidteudvalget ændret. Der er mange engagerede mennesker, som
gerne vil deltage i processen.
(Svar: Det vil ikke være hensigtsmæssigt at ændre på sammensætningen af Bymidteudvalget på
dette tidspunkt i processen.)
Enhedslisten:
Har ofte brug for et køkken.
Processen er tilrettelagt forkert. Ønsker en behovsanalyse, inden man begynder at
detailplanlægge. Behovsanalysen kunne foretages ved at sende spørgsmål ud til de forskellige
foreninger. Der kunne bl.a. spørges til behov, krav og ønsker, herunder behovet for skillevæg i
multisalen.

4

Vigtigt at der bliver etableret et brugerråd, når huset skal fungere. Samtidig skal bør der også være
en kommunal person, der kan hjælpe med at få huset til at fungere. Fx i forhold til at flytte stole
osv.
Gruppen af Førtidspensionister:
Har dårlige erfaringer med café i et idrætscenter. Man skal købe kaffen, og det bliver for dyrt. Så
ender det med, at man tager hjem og laver kaffe i stedet, og så dræber det livet på stedet.
Derfor er det vigtigt med et køkken, så vi selv kan lave kaffen og andre ting.
Foreningen vil gerne være nye brugere i Kulturgården. Vigtigt at så mange som muligt får mulighed
for at bruge huset.
Bruger:
Brugerråd er vigtigt, også i planlægningsfasen.
Man kan evt. ansætte en hygiejne-ansvarlig for køkkenet, som skal bruges af foreningerne.
Rosenhøj Bold Klub:
Klubben arrangerer bankospil, og her kommer 30-35% af deres indtægter fra salg af kaffe, kage
m.m. Derfor vigtigt med faciliteter, hvor man som forening selv kan lave kaffe m.m. Ønsker ikke at
overskuddet går til en restauratør i stedet for.
Bruger:
Hvad med kommerciel brug af huset? Vil det fortsat være muligt som kommerciel aktør at booke
sig ind i forskellige sale? Ønsker det nuværende prisniveau fastholdt.
Ønsker større sale – større en Kometen.
Fint med professionel restauratør, dog uden håndsret over alt salg i huset.
(Svar: Det er p.t. for tidligt at udtale sig om priser m.m.)
Vestegnens Fugleforening:
Ønsker at der skal være plads til alle foreninger, og at teaterarrangementer ikke kommer til at
optage alle lokaler.
Dansk Folkehjælp:
Foreningen har p.t. alt deres udstyr på Risbjerggård. Ønsker fortsat mulighed for opbevaring i det
nye hus.
Er generelt ikke tilfreds med projektet. Ønsker at se hele projektforslaget.
Ønsker oplysning om, hvornår brugerne af Risbjerggård indkaldes til møde.
(Svar: Der etableres depotfaciliteter og skabe til foreningerne, men hvor meget vides p.t. ikke. Der
vil være dialog med de nuværende brugere om genhusning og faciliteter fremover. Dette vil ske
løbende. Projektplanen findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside.)

5

Hvidovre Harmonika Venner:
Foreningen spiller der nogle gange om året. Der skal være plads til dans og til ca. 100 deltagere.
Foreningen skal have mulighed for udskænkning, da det er foreningens indtægtsgrundlag.
Bekymret for, om aktiviteterne kommer i konflikt med Teater Vestvoldens brug af lokalerne.
(Svar: Der vil være mulighed for dans i faciliteterne. Og når teatret ikke bruger egne faciliteter, er
det tanken, at andre også kan bruge dem).
Daglig bruger:
Ønsker, at foreningerne og brugerne ville være blevet inddraget langt tidligere.
Det er vigtigt, at det nuværende foreningsliv på gården ikke smadres, og at Risbjerggård ikke bliver
smadret.
Forslag: Etablér et nyt foreningshus først. Så kan foreningerne bliver genhuset dér, mens man
tager stilling til resten af Risbjerggård.
Ønsker køkkenfaciliteter til foreningerne og brugerne af huset.
Hvidovre Gymnastik Forening 1937 – HVG 37:
Spørger til størrelsen på multisalen, aktivitetsrum, teatersal og prøvesal.
Ønsker depotrum.
Spørger til, om man som forening vil kunne låne/leje hele huset på én gang.
(Svar: Multisalen er meget 18 x 24 meter. Der er flere kvadratmeter til foreningsaktiviteter i det
nye hus sammenlignet med det nuværende Risbjerggård. Depotplads er et krav, når der skal være
mange brugere.
Ja det vil være muligt i begrænset omfang. Men der er stadig ikke taget endelig stilling til
udlån/udleje/booking af faciliteterne.)
Frivillige Ældre:
Håber at kunne fortsætte deres aktiviteter på stedet. Har fx danse-arrangementer, hvor der
kommer mange mennesker. Ønsker depotrum i tilknytning til multisalen.
Spørger til p-pladser.
(Svar: Der vil blive opsat skabe til foreningsbrug til opbevaring af materialer m.m. P-pladser
tænkes samlet for hele bymidten. Der vil både være p-pladser på Risbjerggårdgrunden, foran
rådhuset, ved Sundhedscentret osv.)
Hvidovre Teaterforening:
Foreningen regner fortsat med at bruge Kometen til de store forestillinger, som kræver plads til
over 300 tilskuere. Mindre forestillinger/børneforestillinger kan måske placeres på Kulturgården.
Hvidovre Musikråd:
Ønsker lyd og lys til multisalen.
(Svar: Der er p.t. ikke tænkt i investering i lys og lyd til salen.)
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Flere forslag og ideer til projektet kan sendes til Hvidovre Kommune senest den 15. april 2019.
Skriv til toe@hvidovre.dk.

