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From: Camilla Stolt Nielsen
Sent: 3. marts 2022 14:28
Cc: Marie Holm-Andersen; Katrine Dilling Holst; Ditte Tøfting-Kristiansen; Jens Christian 

Elle
Subject: VS:  Svar på henvendelse til TMU om helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og 

invitation til borgermøde (2022-0041977)
Attachments: Henvendelse til TMU og KFU.pdf; Blanket.pdf; flettefelter.txt; Fagligt notat vedr. 

Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til helhedsplan for Brønshøj 
Kulturakse.pdf

Kære Lokaludvalg, medlemmer og suppleanter

Hermed svar på jeres henvendelse t il TM U om helhedsplanen for Brønshøj Kulturakse.

M ed venlig hilsen
Camilla Stolt  Nielsen
Lokaludvalgssekretær &  Sekretariatsleder Sekretariatet  for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
_________________________________________
KØBENHAVNS KOM M UNE
Økonomiforvaltningen
Kobbelvænget  65
2700 Brønshøj
M obil 2677 1049
E-mail lj8e@kk.dk
EAN 5798009800404

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg <broenshoej-husumlokaludvalg@okf.kk.dk>
Sendt : 3. marts 2022 12:43
Til: Camilla Stolt Nielsen <LJ8E@kk.dk>
Emne: VS: Svar på henvendelse t il TM U om helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og invitat ion t il borgermøde (2022-
0041977)

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Borgmesteren TM F <BORGMESTEREN@tmf.kk.dk> 
Sendt : 3. marts 2022 09:44
Til: Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg <broenshoej-husumlokaludvalg@okf.kk.dk>
Emne: Svar på henvendelse t il TM U om helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og invitat ion t il borgermøde (2022-
0041977)

Kære Brønshøj-Husum Lokaludvalg

M ange tak for jeres henvendelse og for den helhedsplan I har udarbejdet . Jeg synes, at  det  er rigt ig godt når 
Lokaludvalg og borgere sammen kommer med en vision for en vigt ig plads eller vej i lokalområdet .
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Og mange tak for jeres invitat ion t il udvalgsmedlemmerne t il at  deltage i borgermøde med præsentat ion af 
helhedsplanen den 8. marts kl. 19.00 på Brønshøj Skole. Jeg har desværre ikke selv mulighed for at  deltage i 
borgermødet , men vil gerne besøger jer på et  andet t idspunkt , når der er mere luft  i kalenderen.

Jeg har bedt  forvaltningen om at  kommentere på jeres henvendelse, hvilket  I kan læse i det  vedhæftede notat . Jeg 
hæfter mig ved, at forvaltningen skriver, at  jeres helhedsplan er et fint  visionsdokument , der kan bygges videre på 
og at  der ikke umiddelbart  er nogen igangværende projekter, som afviger fra jeres ønsker i helhedsplanen.

I har skrevet  t il hele Teknik- og M iljøudvalget , og jeg svarer her derfor som formand for udvalget . Det  betyder også, 
at  jeres henvendelse, inkl. jeres helhedsplan og det te svar vil blive sendt  t il de resterende medlemmer af udvalget , 
der kan reagere af egen drift .

M ed venlig hilsen 
Line Barfod
Teknik- og M iljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOM M UNE 
Københavns Rådhus, 1.sal vær.36 
1599 København V 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Selvbet jening.kk.dk <noreply@selvbet jening.kk.dk> 
Sendt : 2. februar 2022 15:45
Til: TM FKP Sekretariat  <Sekretariat@tmf.kk.dk>
Emne: Henvendelse t il TM U om helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og invitat ion t il borgermøde

Henvendelse via kontakt formular

EM NE: Henvendelse t il TMU om helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og invitat ion t il borgermøde
NAVN: Camilla Stolt  Nielsen
EM AIL: LJ8e@kk.dk
BESKED:
På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg fremsender jeg vedhæftede henvendelse og invitat ion t il borgermøde d.
8/ 3.

Helhedsplanen eftersendes fysisk t il jer og kan læses digitalt  her:

ht tps:/ / eur02.safelinks.protect ion.out look.com/ ?url=ht tps%3A%2F%2Fbroenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FHelhedsplan-for-Br%25C3%25B8nsh%25C3%25B8j-Kulturakse-dec-
2021.pdf&amp;data=04%7C01%7C%7Cf7c1862b261849b57a8f08d9fd0aff02%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243e
dd7%7C0%7C0%7C637819046772394555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiM C4wLjAwM DAiLCJQIjoiV2luM z
IiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6M n0%3D%7C3000&amp;sdata=jeLyABBQwuwb1umXAm9SJDmrYbYlcke%2BhR5Cv87%2
Ft ik%3D&amp;reserved=0
TELEFON: 26771049
LINK:
Se henvendelsen i vedhæftede PDF



27. Januar 2022

Sagsnr: 2022-011107

Dok.nr.: 2022-011107-10

Sekretariatet for Brønshøj-

Husum Lokaludvalg

Kobbelvænget 65

2700 Brønshøj

EAN-nummer

5798009800275

www.2700lokaludvalg.dk

Til alle medlemmer af Kultur- og 
Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Helhedsplan for Brønshøj Kulturakse
                                               
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i mange år haft en vision om at ska-
be et samlet kulturelt centrum i området på og omkring Brønshøj Torv 
med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, 
Pilegården, Brønshøj Gamle Skole, Pavillonen, Rytterskolen og Brønshøj 
Bibliotek. Hvordan kan vi bruge de samlede kommunale kvadratmetre 
bedst muligt, så vi kan invitere mange flere borgere uanset baggrund, 
alder, køn og fysisk formåen til fællesskab og aktivitet såvel ude på plad-
serne, som inde i bygningerne?

På baggrund af vores vision og en meget bred borgerinddragelse i 2021, 
som du kan læse om i vedlagte materiale, har vi udarbejdet en Helheds-
plan for området. Det er sket i et samarbejde med borgerne og med ar-
kitektfirmaet SLA, der har samlet og visualiseret ønsker til området på og 
omkring Brønshøj Torv, så ude- og inde arealer kan spille bedre sammen. 

Helhedsplanen er nu færdig og fremsendt til dig.  Den kan læses digitalt 
via dette link: Helhedsplan-for-Brønshøj-Kulturakse-dec-2021.pdf (kk.dk)

I den anledning vil vi gerne invitere dig til borgermøde med præsenta-
tion af helhedsplanen 8/3 kl. 19.00 på Brønshøj Skole. Her vil vi præsen-
tere den færdige helhedsplan. Det vil glæde os at se dig til borgermøde, 
ligesom vi også meget gerne vil mødes med udvalget for at præsentere 
og drøfte helhedsplanen med udvalget?

Vi ser frem til at høre fra dig

På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Kirsten Vibeke Møller, formand for lokaludvalgets Kulturudvalg
Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum lokaludvalg

http://Helhedsplan-for-Brønshøj-Kulturakse-dec-2021.pdf (kk.dk)


Kontaktformular Blanketnummer: 

Blankethistorik

- -
:

- -
:

Udfyldt af Anonym

- -
:

Forløbet er afsluttet

Opstart Indsendt Beskrivelse Notat

Dit navn
 

Camilla Stolt Nielsen

E-mail

LJ e@kk.dk

Emne
 

Henvendelse til TMU om helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og invitation til
borgermøde

Meddelelse
 

På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg fremsender jeg vedhæ�ede 
henvendelse og invitation til borgermøde d. / . 
 
Helhedsplanen e�ersendes fysisk til jer og kan læses digitalt her: 
 
https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-
content/uploads/ / /Helhedsplan-for-Br%C %B nsh%C %B j-Kulturakse-
dec- .pdf

I nogle tilfælde kan vi hjælpe dig hurtigere og bedre, hvis vi må ringe dig op. Hvis du her skriver dit telefonnummer,
giver du os tilladelse til at ringe dig op. Vi ringer dog kun, hvis vi vurderer, at det er den bedste løsning.

Telefonnummer

Henvendelse til TMU og KFU.pdf

Jeg kan læse om mine rettigheder, når Københavns Kommune behandler mine oplysninger på:

Databeskyttelsesrådgiverens side 

02-02-2022 15:42

https://www.kk.dk/databeskyttelse


 

02-02-2022 15:42



{"fletteFelt1":"5ba3c74d76989e13a40020b8","fletteFelt2":"Henvendelse til 

TMU om helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og invitation til 

borgermøde","fletteFelt3":"LJ8e@kk.dk","fletteFelt4":"På vegne af 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg fremsender jeg vedhæftede henvendelse og 

invitation til borgermøde d. 8/3.\r\n\r\nHelhedsplanen eftersendes fysisk 

til jer og kan læses digitalt her:\r\n\r\nhttps://broenshoej-

husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2021/12/Helhedsplan-for-

Br%C3%B8nsh%C3%B8j-Kulturakse-dec-

2021.pdf","fletteFelt5":"https://api.kk.ditmerflex.dk/process/4a218339-

9623-42a9-a515-

0df84ec4c462/pdf","fletteFelt6":null,"fletteFelt7":"j21q@kk.dk","fletteFe

lt8":"Camilla Stolt 

Nielsen","fletteFelt9":null,"fletteFelt10":null,"fletteFelt11":null,"flet

teFelt12":null,"fletteFelt13":null,"fletteFelt14":null,"fletteFelt15":nul

l,"fletteFelt16":null,"fletteFelt17":null,"fletteFelt18":null,"fletteFelt

19":null,"fletteFelt20":null}



 

 

 
   

 
Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til Hel-
hedsplan for Brønshøj Kulturakse 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har på baggrund af et ønske om at skabe 

et samlet kulturelt centrum i området på og omkring Brønshøj Torv ud-

arbejdet en helhedsplan for området. Det er sket i et samarbejde med 

borgere og med arkitektfirmaet SLA, der har samlet og visualiseret øn-

sker til området. 

På invitation fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg har Teknik- og Miljøfor-

valtningen i efteråret 2021 fulgt processen og deltaget i borgermøder 

vedr. helhedsplanen.  

Forvaltningen har under processen stået til rådighed for opklarende 

spørgsmål om forvaltningsmæssige forhold vedr. området og er også 

blevet opfordret til at komme med kommentarer til udkastet til helheds-

planen i december 2021.  

Forvaltningens vurdering er, at helhedsplanen mere er en programana-

lyse end et dispositionsforslag, men at det er et fint visionsdokument, 

der kan bygges videre på. 

Forvaltningen har også meldt tilbage, at det har været en fin proces at 

følge borgerinddragelsesprocessen, men at det er svært at kommen-

tere produktet, da forvaltningen ikke har haft kendskab til leverancebe-

skrivelsen i udbudsmaterialet. 

Forvaltningen vurderer ikke umiddelbart, at der er nogen igangvæ-

rende projekter, som afviger fra lokaludvalgets ønsker i helhedsplanen. 

Forvaltningen har dog oplyst lokaludvalget om, at udvikling af området 

skal ske i tæt samarbejde med forvaltningens skybrudssikring af områ-

det, da en del af Brønshøj Torv er udpeget til skybrudsbassin og eksem-

pelvis Brønshøjvej er udpeget som en grøn vej. 

 

Karsten Biering Nielsen 

Vicedirektør 
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