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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 29. februar 2008 af
Mona Heiberg vedrørende mindesmærke på Brønshøj Torv
Spørgsmål
Gennem lokalaviserne i Brønshøj-Husum er jeg orienteret om, at en
særlig initiativgruppe nu er i gang med at få opført det præsentable og
arkitektonisk unikke bygningsværk på Brønshøj Torv, som i dag betegnes "Brønshøjs Vartegn". Det symboliserer, at der på dette sted for
præcis 350 år siden lå en fæstningslejr - en storby - på størrelse med
datidens København. Det var her de svenske tropper og deres familier
holdt til inden de den 11. februar 1959 foretog deres - gudskelov forgæves - stormløb mod Københavns fæstningsvolde. Det nederlag bevirkede at Danmark ikke blev en svensk provins. Det kan københavnernes efterkommere næste år fejre på 350 år jubilæumsdagen - d. 11.
febr. 2009. Det er netop det, initiativgruppen ude i Brønshøj gerne vil
stå for. Økonomisk skulle, initiativet ikke belaste Københavns økonomi, idet der fra private og fra Legatet til Hovedstadens Forskønnelse og Almene Bedste er fremskaffet omkring 800.000 kr. til formålet.
Mit spørgsmål gælder, i hvilket omgang kommunens administration
samarbejder med og er denne gruppe behjælpelig med effektueringen
af bestræbelserne såvel bygningsmæssigt som i forbindelse med selve
arrangementet om et år.
Personligt værdsætter jeg de bestræbelser, der lokalt udfoldes, men
med erfaring fra andre projekter ved jeg, at uden hjælp og hurtighed
fra kommunale forvaltningsgrene, vil vi skabe unødige problemer for
de personer, som frivilligt og uden betaling sørger for en indsats for
vores København
Svar
Kultur- og Fritidsforvaltningen samarbejder løbende med foreningen
Torveinitiativet, bl.a. yder forvaltningen bistand til udformning af
Torveinitiativets vedtægter, så foreningen kan forvalte de indsamlede
midler.

Rådhuset
1599 København V

Desuden har kulturborgmesteren sagt ja til at indvie mindesmærket.
Indvielsen, håber torveinitiativet, afholdes den 11. februar 2009.
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