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From: Jens Christian Elle

Sent: 12. august 2020 14:08

To: Camilla Stolt Nielsen; Erik Fisker

Subject: VS: Budget 2021: Bemandet naturlegeplads på EnergiCenter Voldparken

Kære Camilla og Hans

Til jeres orientering

Mads Faber har netop videresendt det brev som Karsten Brisell og Nicolaj Hvid i dag har sendt til TMU ang. en 

bemandet legeplads på ECV

Fra: Karsten Brisell [mailto:Karsten@Brisell.dk] 
Sendt: 12. august 2020 10:43
Til: 'Fanny_Broholm@kk.dk'; 'Finn_Rudaizky@kk.dk'; 'Gorm_Gunnarsen@kk.dk'; 'Heidi_Wang@kk.dk'; 
'Jakob_Naesager@kk.dk'; 'Klaus_Mygind@kk.dk'; 'Lars_Weiss@kk.dk'; 'Marcus_Vesterager@kk.dk'; 
'Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk'; 'borgmesteren@tmf.kk.dk'; 'Rune_Dybvad@kk.dk'
Cc: 'FW5V@kk.dk'; 'LM9T@kk.dk'
Emne: Budget 2021: Bemandet naturlegeplads på EnergiCenter Voldparken

Til medlemmerne af Teknik- og miljøudvalget

På vegne af ECVs bestyrelser vil vi hermed give vores fulde opbakning til at placere en bemandet naturlegeplads på 
EnergiCenter Voldparken.

Gennem de første 12 års udvikling har EnergiCenter Voldparken etableret sig som et solidt og værdifuldt aktiv for 
bydelens foreninger og borgere, og arbejdet med at definere de næste 12 års udvikling er allerede godt i gang. 
Overordnet set peger dette visionsarbejde i retning af:

-         Yderligere udbygning og nytænkning af ECVs stærke frivilligheds DNA, som er bygget op omkring samarbejdet 
med lokale foreninger.

-         Yderligere nyttedragelse af ECVs enestående kompetencer inden for mad og sundhed på børneområdet.

-         Et udvidet fokus på out-door aktiviteter og events.

-         Et udvidet samarbejde med Københavns Kommunes forvaltninger, hvor ECV fungerer som et levende 

laboratorium for nye tiltag.

Det overordnede formål er, at tilflytterne til Tingbjerg-Husums byfortætning i de næste 12 også ser EnergiCenter 
Voldparken som et interessant og værdifuldt aktiv - ligesom bydelens øvrige borgere gør.

En bemandet naturlegeplads på EnergiCenter Voldparken er derfor oplagt mulighed for Københavns Kommune til at 
få lokale borgere og foreninger i Tingbjerg-Husum med som en aktiv aktør fra begyndelsen af den forestående 
byudvikling.
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Skulle der være ønske om yderligere information, stiller vi os gerne til rådighed.

  

Venlig hilsen

Nicolaj Hvid                                                       Karsten Brisell

Den selvejende fond EnergiCenter Voldparken      Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken

Bestyrelsesformand                                           Bestyrelsesformand  


