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From: Camilla Stolt Nielsen
Sent: 26. oktober 2021 12:43
Cc: Marie Holm-Andersen
Subject: Svar fra 'En Sommerdag på Bellahøj'
Attachments: Henvendelse til arrangørerne af 'En sommerdag på Bellahøj'.pdf

Kære Lokaludvalg, medlemmer og suppleanter

Hermed svar fra Jesper Ravn, der står bag ’En Sommerdag på Bellahøj’. Han svarer på den henvendelse, I beslut tede 
at  sende t il ham på lokaludvalgsmødet d. 30/ 9. Se vedhæftede.

Jeg har svaret  Jesper Ravn og kvit tereret  for hans svar (i sekretariatet  modtog vi mundt lige klager pr. t lf., ligesom 
flere af jer så Facebookopslag om sagen i forskellige grupper)

Fra: Jesper Ravn Nielsen <jesperravnnielsen@gmail.com> 
Sendt: 25. oktober 2021 15:58
Til: Camilla Stolt  Nielsen <LJ8E@kk.dk>
Emne: Re: Til arrangørerne af 'En Sommerdag på Bellahøj'

Kære Camilla

Tak for mailen. Vi er meget opmærksomme på nabogener, derfor svarer vi også alle borgere individuelt , så de ved at  
vi tager deres henvendelser eller klager alvorligt  (vi fik t re i forbindelse med årets fest ival). Derfor må du gerne 
sende de klager, som I har modtaget  videre t il mig, så vil vi også svare dem direkte. Sidste koncert  lørdag (Savage 
Rose) slut tede kl 23:15, så vi overholdt  t illadelser fra polit i og kommunen (gælder også torsdag/ fredag). Herefter var 
baren åben et  stykke efter koncerten, men der havde vi fået  særlig t illadelse t il at  holde åbent  t il kl et , uden der dog 
var særlig meget  støj.

Vi har også efterfølgende været  rundt  i kvarteret  og tale med naboerne: generelt  er opbakningen t il En sommerdag 
på Bellahøj meget  stor. M ange af vores gæster og frivillige er naboer og i det  hele taget  lokale borgere fra Brønshøj. 
Flere gjorde os dog opmærksomme på, at  der netop i den weekend havde været  gadefester i kvarteret  omkring 
Degnemose Allé t il langt  ud på nat ten, så det  er nok en del af forklaringen. Vi tager det  ikke desto mindre alvorligt  i 
vores planlægning - også de kommende år.

M ed venlig hilsen

Jesper
En sommerdag på Bellahøj

Den ons. 6. okt . 2021 kl. 10.59 skrev Camilla Stolt  Nielsen <LJ8E@kk.dk>:

Kære Jesper Ravn

På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg sender jeg dig her vedhæftede henvendelse.
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Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål eller andet .

M ed venlig hilsen 

Camilla Stolt Nielsen
Lokaludvalgssekretær
Sekretar iatet for  Brønshøj-Husum  Lokaludvalg
_________________________________________
KØBENHAVNS KOM MUNE 
Økonom iforvaltningen 

Kobbelvænget 65 
2700 Brønshøj

M ob il 2677 1049
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Henvendelse til arrangørerne bag ’En Sommerdag på Bellahøj’ 
 

 

      

 Borger 
Vedr. klager over larm fra naboer til Bellahøj Friluftsscene  

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har tidligere ydet økonomisk støtte til 

’En Sommerdag på Bellahøj’ og er glade for, at arrangementet i år 

har kunnet afholdes med støtte fra andre aktører – med mange be-

søgende og ros til arrangementet.   

 

Lokaludvalget har arbejdet for at få Bellahøj Friluftsscene renoveret. 

Det er lykkedes. Og nu arbejder Lokaludvalget for et varieret udvalg 

af forskellige arrangementer, koncerter og forestillinger på scenen, 

der kan berige bydelens borgere og tiltrække besøgende udefra. 

Det skal selvfølgelig afholdes under så god hensyntagen til scenens 

naboer som muligt - og det er derfor vi skriver til jer. 

 

Lokaludvalget har desværre modtaget personlige klager over larm 

fra Bellahøj Friluftsscene til sent ud på natten i forbindelse med ’En 
Sommerdag på Bellahøj’. Klagerne omhandler lørdagens arrange-
ment. Udover de personlige klager, har vi også observeret klager fra 

naboer – skrevet på Facebook. Lokaludvalget har på den baggrund 

været i kontakt med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvalt-

ning, der har oplyst om, at ’En Sommerdag på Bellahøj’ havde fået 
tilladelse til at spille musik frem til kl. 23.30.  

 

Vi forventer, at spilletilladelsen overholdes til næste år, når der for-

håbentligt igen afholdes ’En Sommerdag på Bellahøj’. Det er vigtigt 
af hensyn til scenens naboer, at de ved, hvornår musikken stopper, 

samt for opbakning til scenen og for scenens image. 
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På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

Hans S. Christensen, formand 

 


