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Udtalelse fra Formandskabet for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret  
 
Som lokale repræsentanter for Kulbanekvarteret vil vi gerne tydeligt understrege behovet 
for et klubhus ved fodboldbanen i Kulbaneparken.  
 
Kulbanekvarteret er et udsat byområde, som i mange år har været præget af utryghed og 
manglende fællesskaber. Det er vi beboere i fuld gang med at gøre noget ved sammen 
med Områdefornyelsen Kulbanekvarteret. Vi har i fællesskab udviklet og gennemført 
forskellige fysiske, sociale og kulturelle indsatser, og kvarteret er rigtigt godt på vej.   
 
Meget har været usikkert de sidste år, men en ting har været helt sikkert – nemlig at 
klubhuset ville blive flyttet tilbage til Kulbaneparken, når anlæg af Ringstedbanen var slut. 
På den baggrund har vi arbejdet for at opbygge og forberede foreningslivet, hvilket 
betyder, at der allerede nu er en gruppe lokale børn- og unge, som er klar på at indtage 
klubhuset og fodboldbanen i Kulbaneparken. Både som nyuddannede lokale trænere og 
som spillere på banen. For at fastholde og videreudvikle dette foreningsmiljø, som 
understøtter den positive sociale udvikling i kvarteret, er der behov for et klubhus til brug 
ved træning, kampe og foreningsaktiviteter. 
 
I forbindelse med Områdefornyelsen Kulbanekvarteret er der siden 2016 gennemført en 
omfattende dialogproces med beboere, brugere og interessenter i kvarteret. Det er et 
samlet ønske og en klar forventning i kvarteret og blandt kvarterets aktører, at klubhuset 
flyttes tilbage. Hvis fodboldbanen skal have den forventede og ønskede effekt for vores 
kvarter, er der behov for et klubhus, som et helt centralt element i opbygning af et trygt 
foreningsliv.  
 
Et boldskur vil ikke kunne støtte opbygning af foreningslivet eller fastholdelse af børn og 
unge omkring fodboldbanen. Der er behov for et klubhus.  
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