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Udkast til høringssvar Liv og udfoldelse på vandet 

 

Høringen har forbindelse med Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 

og Sydhavnen udgør en stor del af det område, som høringen omfatter. 

 

Lokaludvalget i Kgs. Enghave tilslutter sig, at havnen skal gøres mere 

indbydende og tilgængelig. Der skal være mulighed for svømning i hav-

nebade og badezoner, som stadig kan udvikles. Længere svømmebaner 

til brug for træning bør udvikles. I lille format findes svømmebaner i 

havnebadet ved Fisketorvet. Ønsket om længere træningsbaner bør un-

dersøges. Måske kan sådanne baner anlægges i Teglværkshavnen. 

 

Når nye aktiviteter i havnen etableres, opstår der nye og helt beretti-

gede behov fx for opholdsfaciliteter, omklædning og toiletter ved hav-

nebade og badezoner. Det gælder også ved saunaer for vinterbadere. 

Havnebadet på Teglholmen, Coral-badet, er på varme dage overfyldt. 

Lokaludvalget er ikke i tvivl om, at det skal udvides. Der er behov for en 

sauna i tilknytning til Coral-badet.  

 

Kajakker ses ofte i Sydhavnen, og vi mener, at det stille vand i Teglværks-

havnen kan benyttes til Stand Up Paddle (SUP) og optimistjoller med 

sejl. I havneløbet kan tænkes på støttepunkter i form af små flydende 

øer, som fx projektet Copenhagen Islands, som er støttet af Kommunen. 

Naturligvis skal der være plads til havnebussen, som sejler ind til Tegl-

værksbroen. 

 

Sydhavnen har mange sejlklubber, som har faciliteter for deres med-

lemmer. Vi finder det relevant, at havnen også giver muligheder for 

selvorganiserede sejlere. Kataloget nævner at der kan etableres slæbe-

steder, hvor man kan få sin båd op og ned, fx til og fra en trailer, og det 

vil lokaludvalget gerne støtte. 

Lystfiskeri er tilladt i stor udstrækning fra Nordhavn til Slusen. Lystfiske-

riet er blevet meget almindeligt for borgere af alle aldre fx på broen ved 
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Stigbordene og Slusen. Der er også behov for formidling af viden om li-

vet i form af tang mm. i havnens del af verdenshavet. Havnens bundlag 

af kviksølv fra de gamle industrier er en hæmning for livet. 

 

Stenrev har betydning for biodiversitet og yngelpleje. Der nævnes mu-

lighed for et nyt stenrev syd for Stigbordene ved Slusen eller på vand-

området ud for højhuset Metropolis. I Sydhavnen er vi interesseret i så-

danne stenrev. 

 

Havneringen med gang- og cykelsti langs havnen går fra Slusen til Ny-

havn. Den er i løbet af få år blevet meget vigtig for Sydhavnen både for 

egne beboere og mange gæster. 

 

På land mangler der opbevaringsplads på land for kajakker, paddle-

boards og andet mindre materiel, som benyttes af selvorganiserede sej-

lere. Lokaludvalget ser gerne, at der etableres sådanne opbevarings-

pladser. 

 

På Idekatalogets s. 13 er der et afsnit om sikkerheden på vandet. Lokal-

udvalget hilser de øgede aktiviteter velkommen. Der opstår ofte farlige 

situationer, når svømmere og paddleboardere møder havnebusser og 

både i havnen. 

 

Havne-HUB: By og Havn har den gule værkstedsbygning ved Slusen. 

Kataloget nævner muligheden for at indrette mødelokale, værksted og 

plads til workshops eller event. Lokaludvalget mener, at det er relevant 

med et sådant samlingssted for havnens forskellige aktører.  

 

På side 10 i kataloget ses et billede af et Multifunktionshus, som tænkes 

placeret i Teglværkshavnen. Det er beslægtet med ovennævnte Copen-

hagen Islands. Huset har fire vinger med soppe- og svømmebassiner, 

tilskuerpladser og anlægsplads for joller og kajakker. Lokaludvalget vil 

gerne være med til at udvikle dette til Sydhavnens behov. 

 

Der er i kataloget ikke nævnt noget om beboelse på vandet. Lokaludval-

get mener der bør afsættes områder til husbåde, som der har været tra-

dition for i Sydhavnen gennem mange år. Det kunne også være studie 

boliger som ”Urban Rigger” eller lignende hvor et område afsættes til 

billigere boligformer.  

 

På lokaludvalgets vegne 

 
Joan Røge 
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