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Nyholm skal være Københavns nye åndehul
Siden beslutningen om at udflytningen af forsvarets aktiviteter på Nyholm blev taget, har Christianshavns
Lokaludvalg arbejdet for, at Forsvaret ikke sælger ud af vores kulturarv til højest bydende.
Forsvarsaftalen for snart et år siden betyder, at Nyholm – en ø på 120.000 kvadratmeter mellem
Christianshavn og Refshaleøen – går en ny fremtid i møde. Christianshavns Lokaludvalg ønsker, at
Københavns Kommune og offentligheden kan præge udviklingen af øen.
”Nyholms historie og centrale placering gør Nyholm til et unikt sted, der bør udvikles i en åben proces i et
samarbejde mellem Forsvaret som sælger, Københavns Kommune, Kulturministeriet og borgerne”, siger
Poul Cohrt, formand for Christianshavns Lokaludvalg.
Helhedsplan for hele øen og ikke blot for de fredede bygninger
Lokaludvalget er bekymrede for, at området vil blive solgt bid for bid til højest bydende uden en samlet
helhedsplan for hele øen. Det er nemlig kun en række af Nyholms historiske bygninger, som er fredede.
Muligheden for at bygge nyt er således tilstede på de store arealer mellem de fredede bygninger, såvel som
bygningerne af nyere dato også kan indgå i byfornyelsesprojekter.
Derfor ønsker Christianshavns Lokaludvalg, at der udvikles en plan for hele øen og ikke kun de fredede
bygninger, så stedets særlige karakter og danskernes kulturarv sikres.
Der skal offentlig opmærksomhed og politisk fokus på området det kommende år. Stedet er for vigtig for
København til at overlade det til staten at udarbejde en plan for øen.
”Nyholm har potentiale til at blive Københavns nye åndehul. Fremtidsplanerne for Lynetteholmen og den
forestående befolkningstilvækst, gør dette potentiale des mere betydningsfuldt”, siger Poul Cohrt.
Åben proces og borgerinddragelse
Fra borgermøder i 2018 har lokaludvalget god kontakt til planlæggere og politikere i Københavns Kommune
og til den daværende formand for Forsvarsudvalget, nuværende erhvervsminister Rasmus Jarlov.
I 2019 vil lokaludvalget stå for flere borgerinddragende aktiviteter om, hvad Nyholm bør udvikles til. Et
borgermøde i februar er på tegnebrættet.
Lokaludvalget håber med de borgerrettede aktiviteter at kunne styrke forbindelserne til og blive facilitator
for en dialog mellem Forsvaret, Københavns Kommune og Kulturministeriet om fremtiden for Nyholm og
om, hvordan offentligheden involveres i processen.
På lokaludvalgets nytårskur den 11. januar 2019 vil der også være fokus på Nyholm – blandt andet med en
udstilling af fotograf Pernille Kaalunds billeder fra Nyholm.
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