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Opstillingsgrundlag for Michael Thorup, formand for Gammelholm Beboerforening. 

Gammelholm har ca. 1.800 beboere og en række erhvervsvirksomheder, institutioner og forretninger. Det 

er en bydel, som har nogle udfordringer:  

• trafik 

• parkering 

• manglende muligheder for at dyrke sport 

• nedlukninger (ved sports-events) 

• støj fra natteliv og havn  

Som medlem af IBLU vil jeg fortsat arbejde for at Gammelholm skal være en bydel, som bevarer sit præg af 

smukke gamle bygninger, med mulighed for, at vi kan have en levende bydel for både beboere og 

erhvervsdrivende, en fantastisk havnefront som fristed for såvel lokale som besøgende, og aktiviteter som 

får mennesker til at mødes og trives sammen. 

Det handler om at påvirke udviklingen i byen, så det fortsat er godt at bo på Gammelholm. Mere konkrete 

sager handler f.eks. om at arbejde for at:  

• Gammelholm IKKE bliver lukket hver gang der afholdes superevents i byen  

• Havnegade IKKE bliver en festzone (som en forlængelse af Nyhavn og Gothersgade)  

• skabe aktiviteter der binder mennesker sammen – familiearrangementer, markeder, koncerter, 

legemuligheder mm. 

• sikre de svageste trafikanter (cyklister, børn, dårligt gående m.fl.) gode vilkår 

• påvirke udviklingen i nattelivet, så unge kan feste sikkert og beboere kan få deres nattesøvn (alle 

ugens dage) 

• arbejde for at erhvervsliv og beboere bruger hinanden, så København forbliver en levende by 

• Havnefronten bliver et fristed for både gammelholmere, københavnere og besøgende 



Om Michael Thorup: 

Jeg har boet i København i 37 år og har drevet selvstændig kommunikationsvirksomhed i 27 år. 

I de sidste 2 år har jeg siddet som repræsentant i Indre By Lokaludvalg. 2 år inden da som suppleant. Jeg 

sidder på 15. år i bestyrelsen for Gammelholm Beboerforening og har tidligere siddet mange år som 

formand i den selvejende institution, som mine tre børn gik i. 

 

 

Uddybende valggrundlag: 

Gammelholm er på mange måder præget af den gennemkørende trafik morgen og aften, hvor bydelen 

næsten skæres over på midten – midt imellem Kongens Nytorv i den ene ende, og Havnegade (med 

havnefronten) i den anden.  Det er afgørende for bydelen, at det på alle tider af døgnet er muligt at 

bevæge sig rundt på Gammelholm, uanset om du er gammel, ung, cyklist, gående, bilist, skal have bragt 

varer til din virksomhed eller har behov for kollektiv transport nærmere end Metrostationen på Kongens 

Nytorv.  

Havnefronten har fået et fint anlæg langs Havnegade. Og det er vigtigt, at dette rekreative areal forbliver et 

rekreativt areal for såvel lokale beboere som andre københavnere og besøgende. Arealet er for os alle, og 

skal ikke privatiseres af hverken virksomheder eller foreninger, som udelukker dem, der ikke er 

medlemmer eller betalende. Og aktiviteterne (langs Havnegade og i kvarteret som helhed) skal være med 

respekt for, at det er et beboelsesområde, hvor folk skal have mulighed for frit at benytte legeaktiviteterne 

og kunne sove om natten uden støjende nattelivs- eller festaktivitet. 

Erhvervsvirksomheder og forretninger skal have mulighed for at etablere sig på Gammelholm i respektfuld 

sameksistens med området og områdets beboere, uanset om det er kontorvirksomheder, forretninger, der 

søger et bredere kundegrundlag end Gammelholm, eller om det er nogen med et mere lokalt 

kundegrundlag. 



København har et politisk flertal som arbejder for at tiltrække ”superevents” – Tour de France, Formel 1, 

VM-konkurrencer mm.  I rigtig mange tilfælde lukkes Gammelholm af for trafik (inkl. busser og cyklister), 

nogle gange hele dage, hvilket vanskeliggør livet for beboere og virksomheder.  Her skal der arbejdes for et 

bedre samarbejde mellem arrangører, Københavns Kommune og bydelen, og IBLU er et godt sted at gøre 

Gammelholms stemme hørt. 

Københavns festivalaktiviteter berører selvfølgelig også Gammelholm som en del af byen – uanset om det 

er en Havnefestival, Distortion, Operafestival, Jazzfestival eller andet. Også disse aktiviteter bør ske i et 

samspil med Indre Bys lokalområder, så livet også under disse aktiviteter kan leves af beboerne og Indre 

bys erhvervsvirksomheder stadig kan fungere. 

Lokalplaner mm. sendes i høring i Lokaludvalget. Her er det vigtigt at Gammelholms stemme bliver hørt.  

Nogle af de seneste sager, der direkte har berørt Gammelholm, har været oprettelsen af ”dyppezonen” ved 

Havnegade, alt om trafikken over Inderhavnsbroen, etablering af en stor holdeplads for turistbusser (og 

nedlæggelse af parkeringspladser) på Havnegade ved Nationalbanken. Gammelholms stemme bliver i disse 

sager stærkere igennem Indre Bys Lokaludvalg. 

 

Gammelholm har brug for en stemme i Indre By Lokaludvalg. 

 

 

 

 

Om foreningen 

Har eksisteret i ca. 30 år. 

Foreningen har 280 følgere på Facebook. 

Vi har 109 kontakter på vores medlemsliste. Heraf er 5 kontakter fra andels- og ejerforeninger og 

repræsenterer 80-100 familier. 


