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Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønsker til Budget 2021 
 

Hermed fremsendes Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønsker til  

Budget 2021: 

 

 

1. Mageskifte mellem Pilegården og Brønshøj Gl. Skole, pavil-

lon og dertilhørende udendørs arealer:  

 

Området omkring Brønshøj Torv – det gamle landsbytorv med gadekæ-

ret og Rytterskolen – emmer af historie og kulturelle traditioner. Bjarne 

Reuters barndomsfortællinger stammer fra dette boligområde, og 

nogle af bydelens kulturelle foreninger slår deres kreative folder her. 

Det er lokaludvalgtes vision at gøre Brønshøj Torv med dets forskellige 

omkringliggende historiske bygninger og institutioner til et samlet stort 

være- og lærested, som inviterer borgere, foreninger og erhvervsliv til 

at bidrage. Det skal være et sted, hvor der dagligt er fuld gang i fysiske, 

sociale, musiske og kreative aktiviteter – både inde og ude. 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har ønsket og arbejdet for et mageskifte 

mellem Pilegården og Brønshøj Gl. skole. Det er der opstået en mulig-

hed for, fordi Brønshøj Gl. Skole ved Brønshøj Torv står tom. Ved at 

flytte kulturfaciliteterne i Pilegården frem på Brønshøj Gl. Skole og i ste-

det etablere skoletandplejen i Pilegården, opnås 

en smartere anvendelse af kommunale kvadratmeter.  

 

Lokaludvalget ønsker derfor, at Brønshøj Gl. Skole med tilhørende pavil-

lon og udendørsarealer omdannes til et nyt kulturhus – og at det priori-

teres i Københavns Kommunes Budget 2021. 

 

 

2. EnergiCenter Voldparken 

 

Tilbage i 2008 havde lokaludvalget en vision om at omdanne den 

gamle Voldparken skole til et aktivt center for borgere, foreninger 

og frivillige i lokalområdet. I dag huser EnergiCenter Voldparken 

blandt andet et aktivt folkekøkken, frivilligdrevne aktiviteter og for-

eningsliv, Naturbyhave, Frivilligcenter og brobygningsaktiviteter 

som rækker ud i lokalområdet som Trygfondsprojektet ’Flere ind i 

Forenings Danmark’.  Ved budget 2020 blev EnergiCenter Voldpar-

kens frivilligcenter næsten glemt, men fik en etårig bevilling i sidste 

øjeblik.  
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Lokaludvalget ønsker, at EnergiCenter Voldparken prioriteres i Bud-

get 2021 – og gerne med en flerårig bevilling, så de trygt kan fort-

sætte den gode udvikling. 

 

  

3. Skilte i Utterslev Mose  

Skiltene i Utterslev Mose er forfaldne. Den nye generation skilte i Ut-

terslev Mose skal etableres i løbet af 2020, da restmidlerne 

(200.000) fra Helhedsplan for Utterslev Mose skal bruges i indevæ-

rende år. Skilteprojektet er godkendt af Bispebjerg og Brønshøj-Hu-

sum Lokaludvalg i december 2019 og af Teknik- og Miljøforvaltnin-

gens medlemmer af den fælles arbejdsgruppe.  

 

Fremfor at skære i projektet, så der alene bliver tale om at udskifte 

de eksisterende informationsskilte, ønsker lokaludvalget, at det store 

frivillige arbejde honoreres ved at etablere det samlede skilteprojekt, 

herunder tre tagdækkede formidlingscentre. Alt grafisk arbejde ud-

føres på frivillig basis af professionel grafiker i tæt samarbejde med 

TMFs kommunikationsenhed. 

 

For at gennemføre det samlede skilteprojekt skal der findes yderli-

gere 225.000 kr. Lokaludvalget håber at kunne honorere dette lokale 

engagement ved at realisere projektet gennem midler fra budget 

2021 – til gavn og oplysning for alle besøgende i Utterslev Mose. 

 

 

4. Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab 

Københavns Kommune etablerer tryghedspartnerskaber for at bi-

drage til øget tryghed og bekæmpe kriminalitet i udsatte områder. 

Team Sikker By i Center for Byudvikling arbejder på at skabe en mere 

tryg by for alle københavnere på tværs af bydele og lokalområder via 

et stærkt samarbejde mellem de sociale myndigheder i kommunen, 

skolerne, politiet, boligforeningerne m.fl.   

 

Lokaludvalget finder dette partnerskab vigtigt i forhold til bydelens 

tryghed, udviklingen mod at komme af ghettolisten samt forebyg-

gelse af utryghed gennem sunde aktiviteter og samarbejde på tværs 

af aktører i bydelen. Derfor ønsker lokaludvalget, at Tryghedspart-

nerskabet får en bevilling i budget 2021, så det gode arbejde med at 

gøres vores bydel tryggere at bo i fortsætter. 

 

  

Mvh.  

 

Hans S. Christensen 
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