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Kære Brønshøj-Husum Lokaludvalg

I Oktober 2020 blev Delte Vande inviteret forbi for at præsentere vores ideer og tanker bag 

et nyt center for viden, læring og oplevelser om vand i Brønshøj Vandtårn. Et projekt som 

kan sætte bydelen på verdenskortet, udbrede kendskabet til bydelens vartegn og potentielt 

bidrage til at flere vil besøge bydelen og bruge dens mange faciliteter.

Det er et vildt og stort projekt, som dog er funderet i nogle helt konkrete omstændigheder, 

nemlig tårnets beskaffenhed og indhold, og tilsammen skal de gå op i en højere enhed før 

vi tror på projektet. Disse forudsætninger vil gerne have undersøgt forud for de 

beslutninger, der skal træffes om tårnets fremtid.

Vi har prioriteret tre konkrete forundersøgelser, som nødvendigvis skal udføres af 

eksperter på de pågældende områder. Til dette har vi brug for midler, og for at vi kan søge 

fondsmidler, har Realdania bedt os om at få lokaludvalgets opbakning.

Vi er indforståede med at der foreligger arbejde i form af en lokalplan for området, men vi 

mener ikke at det er muligt at tage stilling til vandprojektet før de praktiske undersøgelser 

er på plads. Derfor vil vi gerne lave disse undersøgelser sideløbende. Herefter vil vi samle 

resultaterne, som afrapporteres til Lokaludvalget, så I kan tage de endelige beslutninger 

om brugen af tårnet på et oplyst grundlag.

Med dette brev, vil vi derfor gerne bede om lokaludvalgets formelle opbakning til at 

igangsætte vores undersøgelser. Det skal ses som en slags interessetilkendegivelse eller 

opbakning til projektets potentiale, som vi kan bruge til at kontakte Realdania om midler til 

en forundersøgelse.

De undersøgelser vi skal søge midler til er:

Beregning af det forretningsmæssigt grundlag

Vi vil gerne hyre en erfaren forretningsudvikler fra et lignende oplevelsescenter til at regne 

på etableringsomkostninger, driftsomkostninger og mulige indtægter, for at undersøge om 

projektet på sigt kan være økonomisk bæredygtigt. Hvis det viser sig der er en fornuftig 



forretningsmodel, vil vi gerne bede Brønshøj Husum Lokaludvalg om at lave 

brugerundersøgelser, f.eks. igennem borgerpanelet. 

Teknisk forundersøgelse

Vi har haft rundvisning og dialog med tyske Polyplan GMBH og danske Junckerhaven, 

som laver naturbadesøer. De har sammen givet et tilbud på de tekniske installationer. 

Næste skridt er at få SEIR-materialeanalyse A/S, som har analyseret facaden til også at 

give os en status på vandtankenes tilstand. 

Lysanalyse

Derudover skal der laves en dagslysanalyse af vandtankene når vinduerne på taget 

åbnes. Denne vil blive foretaget af lysdesigner André Maia (MA, Aalborg Universitet)

Status på projektet siden sidst

Kan vi få tilladelse til lave lave projektet fra Slots og Kulturstyrelsen?

De har udvist stor interesse for projektet, og derfor er Delte Vande blevet inviteret til et 

møde, hvor vi skal fremlægge vores idéer for styrelsen. Efter dette møde vil vi vide hvilke 

konkrete initiativer der skal til for at få deres godkendelse.

Er der andre planer med tårnet som ikke føler sig hørt i bydelen?

Vi er medlem af Foreningen Brønshøj Vandtårn, hvor vi løbende præsenterer projektets 

status og her hører vi gerne fra andre folk, der har drømme og ideer med tårnet, men der 

er endnu ingen der har sat sig  imod projektet. Vi har præsenteret projektet i Brønshøj 

Husum Lokalavis, Netavisen 2700 og på facebook gruppen Brønshøj, hvor over 600 

mennesker har reageret positivt på projektet, både med likes, delinger og kommentarer 

derudover har 200 lokale i Brønshøj skrevet sig op som støtter af projektet på vores 

hjemmeside. Arkitekturmagasinet KBH har bragt en lang nuanceret artikel om ideen.

https://www.magasinetkbh.dk/indhold/bronshoj-vandtaarn-badesoe

Tror Københavns Kommune på projektet?

Vi har haft meget positiv dialog med Niels Bjerrum som også har forelagt vores projekt for 

Esben Danielsen, men hvem skal ellers tage stilling til projektet i KK? Det vil blandt andet 

forretningsplanen og organisationsformen være med til at afgøre. Laura Rosenvinge har 

tilbudt sin hjælp til at præsentere projektet på Rådhuset og bakker også op om ideen.

København som Unesco Arkitektur Hovedstad i 2023

Lawrence La Belle, som også er i Bestyrelsen i foreningen Brønshøj Vandtårn, arbejder på 

at Delte Vande kan blive et af bidragene til arkitekturåret 2023 “Copenhagen in Common” 



Her vil vi gerne præsentere projektet med udstilling og oplevelser i vandtårnet. - https://

copenhagenincommon.kk.dk

Vi håber at i kan se ideen i at fortsætte vores undersøgelser inden der skal tages en 

beslutning om tårnets fremtid som en del af en lokalplan. Og ser frem til at høre fra jer.

De bedste hilsener

〜 Delte Vande

Bella, Louise, Annika, Lawrence, Michael, Anette, Nils, Sofie, Elena, Nikolaj & Rune

〜 Delte Vandes venner

Louis, Michael, Sebastian, Aukse, Thilde, Mads, Gitte, Martin, Emma, Marianne, Anna, 

Mia, Magnus, Pia, Annalina, Janus, Therese, Rasmus, Anne, Ida, Anne, Lene, Poul-Erik, 

Rune, Lars, Line, Ann-Selena, Mette, Maria, Jette, Regitse, Sebastian, Dea, Nicolai, Sofie, 

Lasse, Louise, Sofie, Mai, Line, Annette, Mette, Nicolaj, Kim, Ole, Jesper, Rasmus, Lars 

Emil, Birgitte, Lise, Christina, Tyler, Emil, Jakob, Merete, Bella, Jesper, Filipp, Casper, 

Anne-Mette, Carin, Henrik, uffe, Anna, Helle, Emilie, Mette, Nikolaj, Jacob, Pia, Karen, 

Kathrina, Mette, Else-Marie, Anna, Naja, Vibeke, Cecilie, Nils Olsen, Nina, Jannick Leick, 

Daniela, Jacob, Maria, Martin, Mille, Edit, Camilla, Kirsten Lund, Annika, Lisbeth, Mathilde, 

Emil, Michael, Mikkel, Nicky, stig, Stine, Susanne, Camilla, Thor, Ida, Jeppe, Andrea, Isak, 

Ann-charlotte, Flemming, June, Vivian, Rune, Pia nyholm, Mette, Ullatiana, Kurt, Martina, 

Lis, Camilla, Pauline, Signe, Jette, Klaus, Henriette, Palle, Carlotta, Pauline, Helle, Mark, 

Luca, Ronni, Henrik, Sara, Tobias, Anders, Alexander, Rita Villads, Rie, Dennis, Thomas, 

Ida, Thomas, Lotte, Mona, Line, Karl, Simon, Christer, Tau, Mathias, Kirsten, Elena, 

Bianca, Sonny, Fimmer, Mads, Hanne, Line, Irene, Caroline, Svitlana, Michael, Torben, 

Thilde, Frej, Søren, Bente, Sofie, Curated, Pernille, Idalene, Christian, Lena, Sif, Timothy, 

Bella, Alexandra, Karen, Hanna, Helene, mette, Ida, Anna, Thor, Signe, Patricia, Eva, 

Kenneth, Henrik, Tilde, Fatma, Anette, Laura, Martine, Morten, Liv, Clara, Lasse, Kate, 

Linette, Kathrine, Pia-Lis


