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Nyt fra Bryghusprojektet
Den kommunale høringsproces blev afsluttet den 19. januar 2009, og Københavns Kommune
bearbejder nu de indkomne høringssvar.
Vi afventer, ligesom jer, behandlingen af disse høringssvar, da dette er kommunes ansvar og opgave.
Mens vi venter på kommunens resultat af den efterfølgende politiske proces, forsætter vi med at
tilrettelægge vores videre arbejde og udvikle projektet. Det drejer sig både om det samlede byggeri,
men også om legelandskaberne/BYlegepladsen.
I forbindelse med den løbende udvikling af projektet, frem mod de færdige legelandskaber, vil der
som en del af processen blive gennemført forskellige aktiviteter, som sikrer brugernes input og
involvering i designprocessen. Frem mod den politiske behandling af lokalplanen bliver designet
udviklet yderligere, særligt med henblik på sikkerhed og hegning.
Besigtigelsestur til lege- og opholdspladser
Som en del af udviklingen af legelandskaberne/BYlegepladsen, vil vi gerne invitere
repræsentanter fra børneinstitutionerne, skolen og forældrebestyrelserne på besigtigelsestur til
lege- og opholdspladser i København og omegn, der kan give inspiration til, hvordan
legepladsen i Bryghusprojektet kan gøres endnu bedre. Vi vil også gerne hente inspiration til
alternative løsninger på hegning.
Indholdet i denne ekskursion vil vi gerne inddrage jer i, og derfor vil vi gerne have jeres bud på
potentielle legepladser og byrum, vi kan besøge.
I kan få inspiration på Københavns Kommunes link:
http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/Legepladser.aspx
Besigtigelsesturen bliver først afviklet, når og hvis lokalplanen vedtages. Vi forventer, at lokalplanen
bliver politisk behandlet i løbet af foråret 2009. Cirka en måned inden besigtigelsesturen vil vi gerne
invitere jer til et møde, hvor vi præsenterer de foreløbige justeringer og detaljeringer, arkitekterne
med baggrund i de indkommende høringssvar har arbejdet med i forhold til forbedring af
sikkerhedsforholdende på Bryghusprojektets udearealer. Og på mødet fastlægger vi også hvilke
steder, vi sammen skal besøge.
Når vi kender den mere præcise tidsramme for behandlingen af lokalplanen, vender vi tilbage med
mere information om formøde og ekskursion. I mellemtiden må I gerne bringe disse informationer
videre til jeres bestyrelser og medarbejdere.
Dialogprocessen fortsætter
Hvis lokalplanen bliver vedtaget, fortsætter Realdanias og Realeas dialogproces med jer som
brugere og med de øvrige implicerede naboer og kulturinstitutionerne. Vi har været meget glade

for det engagement, der er blevet udvist i løbet af 2008, og håber meget på, at vi kan fortsætte
det gode samarbejde frem til husets ibrugtagning.
Projektets hjemmeside, www.bryghusprojektet.dk, bliver løbende opdateret, så følg med i
projektets udvikling her.
Er der spørgsmål til den kommunale planproces, kan henvendelse rettes til:
Kirsten Mølgaard, Center for Bydesign, tlf.: 3366 1362 eller Lykke Leonardsen, Center for Park
og Natur, tlf.: 3366 1732
Er der spørgsmål til aktiviteter i Realdania og/eller Realeas regi, kan henvendelse rettes til
projektchef Peter Fangel på mail: pfp@re.dk eller på tlf: 2969 5261
Vi håber, at I har lyst til at være med i det videre forløb om udviklingen af Bryghusprojektet. Vi
synes, at vores møder er meget værdifulde og jeres input er bestemt med til at kvalificere
projektet. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at designprocessen i
forbindelse med en så kompleks bygning som Bryghusprojektet er meget langstrakt og vil stå
på nogle år endnu. Derfor vil der fortsat være stor mulighed for at påvirke projektet i årene, der
kommer.
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