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Brønshøj-Husum skal være et attraktivt sted at bo, leve og færdes i. Lokaludvalget
ønsker en bydel i udvikling med muligheder for udfoldelse for både børn, unge og
ældre. Vi ønsker desuden et godt fællesskab, hvor medborgerne udviser gensidig
respekt for hinanden, og hvor der bliver taget hånd om de problemer, der opstår.
Lokaludvalget ønsker at bevare bydelen som grøn, med mulighed for naturoplevelser og udendørs fritidsaktiviteter - og ikke mindst at arbejde for at vores bydel bliver
et trygt sted at være.
Lokaludvalget har et godt samarbejde med forskellige aktører herunder Sikker By,
der har været med til at udvikle Tingbjerg-Husum Partnerskab, der handler om at
skabe større tryghed i bydelen. Hvis du har lyst til at vide mere, kan du læse Tryghedsplanen på https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/tingbjerg-husum_tryghedsplan_2019.pdf

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har bla. til opgave at fremme demokrati-, kultur- og
netværksaktiviteter og har til det formål en pulje på 1.621.679 kr. i 2020. Puljen er
delt i tre, sådan at pulje A – også kaldet bydelspuljen – indeholder midler til medborgernes projekter.
Lokaludvalg har et ønske om, at flere medborgere deltager aktivt i udviklingen af vores bydel. Derfor ønsker vi også at uddele puljemidler til flere interessante projekter
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fra medborgerne, så vi får en mere mangfoldig og levende bydel. Læs mere om,
hvordan man søger puljemidler, frister og kriterier her, og på Lokaludvalgets hjemmeside.
Midlerne i pulje B er øremærket Lokaludvalgets egne projekter – det er disse projekter for 2020, der præsenteres i denne arbejdsplan. Pulje C er reserveret til kommunikation.
Det er væsentligt, at flere aktiviteter er tværgående imellem fagudvalg samt tværgående i forhold til de fem opgaveområder, der er skitseret i 'Kommissorium for
Lokaludvalg af 1. juli 2011':

Bindeled og sammenhæng mellem det bydækkende og lokale

Samarbejde med bydelens netværk

Borgerinddragelse og borgerdialog

Engagerende og opsøgende

Natur og miljø
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Arbejdsplanens formål
•
•
•

Et kort tilbageblik på 2019
Et redskab til lokaludvalget, dets fagudvalg, og lokaludvalgssekretariatet idet
den overskueliggør og konkretiserer udvalgenes arbejde og økonomi i 2020.
Et redskab til borgerne i bydelen, så de kan danne sig et overblik over de forskellige projekter for 2020, og hvad lokaludvalget arbejder med. Kontakt
gerne det enkelte fagudvalg, hvis du er interesseret i at bidrage til et eller flere
af deres projekter.

Arbejdsplanens opbygning
Arbejdsplanen er inddelt efter de fem fagudvalg og deres kommende projekter.

•
•
•
•
•

Kulturudvalget (KU)
Byudviklingsudvalget (BUU)
Miljøudvalget (MU)
Social- og Sundhedsudvalget (SOSU)
Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget (BUFI)

I starten af hvert afsnit kan man læse en kort beskrivelse af det pågældende fagudvalg, nogle af de projekter de har fået gennemført i 2019 og en beskrivelse af visionen for 2020. Der vil være et afsnit med fælles aktiviteter, hvor du også finder høringssvar og borgerrettede aktiviteter fra 2019.
Til sidst vil der være et samlet budget og et årshjul, hvor de forskellige projekter er
sat ind for at givet et visuelt overblik.
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1. KULTURUDVALGET
Kulturudvalget finder at der i vores bydel er mange uudnyttede muligheder og potentialer, der kan bidrage til at skabe meget mere liv og fællesskab. Vi ønsker at gå
nye veje og at udvikle de steder i bydelen, der har oplagte potentialer for at fremme
vores visioner om en levende og sund by med gode fællesskaber. I Kulturudvalget
ønsker vi at inddrage borgerne, de erhvervsdrivende, uddannelses- og kulturinstitutionerne og de mange frivillige foreninger i bydelen til at udvikle aktiviteter og projekter, som kvartererne har ejerskab til og som samtidig kan være til glæde for hele
bydelen og hele København. Vi ønsker projekter der er lokalt forankret i bydelen,
men med et internationalt udsyn og at give plads til både græsrødderne, iværksætterne og de professionelle kulturudøvere. Vores bydel er én ud af flere, og vi ønsker
derfor også at være en bydel, der bidrager til en samlende kultur- og fritidspolitik.
•

Brønshøj Vandtårn ligger midt i det gamle Brønshøj. Tårnet har potentiale til
at blive et værdifuldt kulturelt samlingssted for Brønshøj Borgerne. Det skal
udvikles til et nyt fritids- og kultursted, drevet at borgerne og deres foreninger i et tæt samarbejde med kulturinstitutionerne og erhvervslivet. Vi har arbejdet for at danne en ny lokal forening, der i samarbejde med Kultur Nord
(som varetager administrationen) kan sikre udviklingen af Vandtårnet og tilvejebringe de økonomiske midler der skal til for at realisere borgernes ideer
til hvad Vandtårnet skal bruges til. Dette udviklingsarbejde skal fortsætte. Vi
vil i det kommende år arrangere koncerter i et tæt samarbejde med Kulturhuset Pilegården, Foreningen Brønshøj Vandtårn, lokale foreninger og en
række udøvende kunstnere.

•

Bellahøjområdet et næsten uudnyttet parkområde med et amfiteater der er
det eneste af sin art i København. Den ligger i et stort boligområde med alment boligbyggeri med mange borgere af forskellig national herkomst. Friluftsscenen og parken omkring har potentiale til at blive en ny erkendt attraktion for bydelen og for hele København. Scenen er Københavns største friluftsscene, og den har både national og regional værdi. Herudover kan hele
området bruges som grøn motions- og legeplads. Her er boligforeningerne
og den lokale skole vigtige medspillere, men også lokaludvalgene i de nærliggende bydele er væsentlige samarbejdspartnere sammen med Kultur N’s institutioner. Sidst men ikke mindst er de store kulturudbydere væsentlige
samarbejdspartnere. Her tænkes på de mange Københavnske Festivalarrangører og teatre.
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•

Bydelens torve er mange og de har potentiale for at blive samlingssteder hvor
borgerne mødes, kan arrangere aktiviteter og være medskabende af bydelens kulturelle tilbud og liv. Kulturudvalget efterlyser at erhvervslivet bliver en
endnu mere central medspiller. Der er kommet enkelte nye forretninger og
cafeer som gerne vil være med. Kulturudvalget støtter kulturelle aktiviteter
på torvene igennem hele året. 2700 Kulturdag er et eksempel på, hvordan vi
årligt afholder et torve arrangement, som ikke ville eksistere uden de lokale
foreningers deltagelse og bidrag. Kulturudvalget ønsker at understøtte traditioner, der samler voksne og børn og skaber liv på torve og stræder og som
er organiseret af borgerne og deres frivillige foreninger.

•

Brønshøj Gl. Skole med Torv og de omkringliggende kommunale bygninger
rummer helt nye muligheder. Kulturudvalget ønsker at omdanne pladsen og
dets bygninger til et hele og en aktiv bymidte, der dagligt og i de fleste af døgnets timer kan samle borgerne i alle aldre og på tværs af interesser i området
om lettilgængelige, sunde, fællesskabsdannende og udviklende aktiviteter.
Lokaludvalgets grundtanke er ’at bytte om’ på anvendelsen af de kommunale
kvadratmeter, så kultur og fritidsaktiviteter kommer samlet frem i bygningerne på og omkring Brønshøj Torv og ind i den gamle Brønshøj Skole og at
skoletandlægerne – der ellers var tiltænkt at blive samlet i dele af den gamle
Brønshøj Skole - i stedet samles på de kommunale kvadratmeter i Pilegården
i et tandlægefagligt fællesskab der.

•

Vestvolden er en gammel fæstningsvold udlagt som naturområde med magasiner, en dobbelskarponiere, en vandre- cykelsti og en kanal der begynder
ved Utterslev mose og løber hele vejen frem til Avedøre. Kulturudvalget så
gerne mere samvær omkring spisning på volden, historiefortælling og rollespil, rulleskøjteløb, roning på kanalen, skulpturudstillinger på volden og andre
former for natur og kulturoplevelser.

•

Kulturhusene er helt centrale samarbejdspartnere for os. Vi skal videreudvikle samarbejdet ved at støtte op om deres aktiviteter og ideer og indgå i
samarbejder om at styrke disse centrale kulturformidleres muligheder for at
blive samlende for endnu flere grupper af borgere. Tingbjerg har et helt nyt
kulturhus med faciliteter knyttet tæt til skole og bibliotek. Kulturudvalget finder at Pilegårdens muligheder vil blive styrket hvis det flyttes frem på Brønshøj Torv i Brønshøj Gl. skole og tæt på bibliotek, torv og Rytterskole.

•

Brønshøj - Husum har hverken et børneteater eller musik – og malerskole.
Kulturudvalget ser det derfor som helt centralt at støtte op om de eksiste-
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rende aktiviteter og om der forskellige foreninger og netværk så vi får en bydel hvor der er mange tilbud til børn og børnefamilierne om musiske udfoldelser
•

Bibliotekerne har en helt central funktion i de enkelte bydele. Spørgsmålet er
hvordan vi kan fremme visionen om at bibliotekerne servicerer, ikke kun de
borgere der selv finder frem til bibliotekerne, men også de mange, der slet
ikke besøger et bibliotek og som er fremmede over for bøgernes verden. Vi
ser det derfor som centralt at få skabt et levende miljø i og omkring bibliotekerne med mange aktiviteter organiseret omkring borgernes interesser.

•

Kulturudvalget finder at skolerne i bydelen skal åbne sig endnu mere mod
deres lokalområde. Der skal arbejdes med at udvide samarbejdet mellem
skolerne og de mange foreninger i Lokalområdet. Vi har brug for en bredere
kreds af engagerede personer og foreninger, der findes i lokalmiljøet, som
kan samarbejde med skolerne om at give børnene mange flere oplevelser og
opgaver i lokalmiljøet.

Kulturudvalget (KU) har og vil i de kommende år beskæftige sig med Kultur og fritidspolitik i bred forstand i overensstemmelse med ovenstående betragtninger.
Puljemidlerne vil ligeledes blive anvendt på en måde, der understøtter ovenstående tanker.
Kulturudvalget har efter en årrække med ansvar for egne store konkrete projekter,
besluttet at bruge det kommende år til at arbejde mere politisk og strategisk, til at
følge foreningerne og kulturinstitutionernes arbejde og til at få rekrutteret flere nye
medlemmer til Kulturudvalgets arbejde.
Der er dog enkelte profilevents vi vil fastholde i det kommende år. Et forårs arrangement og et Julearrangement. Hertil kommer naturligvis Kulturdagen, som en del
af et fælles arrangement.
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1.1

BRØNSHØJ VANDTÅRNS 90ÅRS FØDSELSDAG

Pilegården og Kulturudvalget planlægger at fejre Vandtårnets 90års fødselsdag til
maj 2020. Vi har fået et tilbud om en dobbelt kor - koncert med instrumentalister.
Pilegården er begejstrede for idéen og vil bidrage bl.a. med 4 klip til instrumentalister, og annoncering. Hertil kommer en række andre aktiviteter omkring fødselsdagen, som Pilegården er ved at planlægge.
Dato: 22-24. maj

1.2 JULENS INDTOG I VANDTÅRNET
For 7. år i træk tænder Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Foreningen Brønshøj Vandtårn, Kulturhuset Pilegården og en række foreninger herunder spejderne lys på
Brønshøj Vandtårn og afholder diverse aktiviteter og koncerter i vandtårnet.
Dato: 5. december
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1.3 BRØNSHØJ GL. SKOLE SOM NYT KULTURHUS
Brønshøj Gl. Skole med Torv og de omkringliggende kommunale bygninger rummer helt nye muligheder. Kulturudvalget vil arbejde for at omdanne pladsen og
dets bygninger til et hele og en aktiv bymidte, der dagligt og i de fleste af døgnets
timer kan samle borgerne i alle aldre og på tværs af interesser i området om lettilgængelige, sunde, fællesskabsdannende og udviklende aktiviteter. I denne forbindelse skal der arrangeres borgermøder for at få bud på stedets anvendelse. Dette
vil ske i et tæt samarbejde med Pilegården/Kultur N og forvaltningerne.

1.4

INDVIELSEN AF BELLAHØJ FRILUFTSSCENE

I et samarbejde med Kultur N, TMF, KFF og forskellige lokale og nationale kulturaktører vil der blive arbejdet for at arrangere aktiviteter på Friluftsscenen i forbindelse
med den forventede indvielse af den renoverede friluftsscene i august.
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2. BYUDVIKLINGSUDVALGET
Byudviklingsudvalget (BUU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger der retter sig mod byudvikling herunder sager om miljø, trafik og udviklingen
af byrummet.
Byudviklingsudvalget beskæftiger sig primært med den fysiske udformning af vores
bydel, såsom
•

Bebyggelser (lokalplaner)

•

Veje og cykelstier (herunder trafik og forurening fra denne)

•

Betjening af kollektiv transport

•

Vandafledning (herunder kloakker, skybrudssikring, lokal afledning af regnvand.

Der er et vist overlap i forhold til miljøudvalget, f.eks. vedrørende grønne veje og
boliger med brændeovn.
Byudviklingsudvalget ønsker at udvikle og bevare lokalområdet som et godt sted at
bo.
Derfor arbejder vi for følgende:
•

Bevarelse af villakvartererne som grønne og fredelige områder med høj biodiversitet.

•

Sikring af, at nybyggede og ændrede boligområder giver beboere en høj livskvalitet. Derfor har vi meget fokus på lokalplaners påvirkning fra andre interesser, såsom bygherres og kommunens økonomiske interesser og kortsigtede interesser i en anden beboersammensætning, der typisk giver sig udtryk
i ønsker om højt og tæt boligbyggeri uden de elementer, der sikrer et godt
bymiljø, f.eks. serviceerhverv, caféer, gode og trygge byrum, skoler og andre
institutioner, sundhedshuse og kulturinstitutioner.

•

Sikring af, at nybyggede og ændrede boligområder tager hensyn til de omliggende boligkvarterer og naturområder, både æstetisk og med hensyn til skyggevirkninger og trafikbelastning.

•

Omstilling til grøn og bæredygtig trafik, herunder udbygning af cykel- og
gangstier, reduktion af biltrafik og den medførende forurening fra støj og udstødning.
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•

Bæredygtig håndtering af vand, herunder lokal afledning af regnvand, grønne
veje og skybrudsveje.

•

At Frederikssundsvej opfylder bydelens behov for indkøbsmuligheder og i
det hele taget fungerer som et spændende og aktivt centrum for bydelen.

•

Tilstedeværelse af et højt informationsniveau i bydelen om kommunens og
andres planer for bydelen og sikring af, at bydelen høres.
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2.1

TRAFIKPLAN FOR BRØNSHØJ-HUSUM

I forbindelse med udvidelsen af forskellige områder i bydelen, vil der komme
øget trafik. Det forsøger udvalget at følge med i, for at undgå store gener for
medborgerne.

2.2

HANDELSLIVET

Udvalget vil gerne arbejde videre med rapporten om handelslivet, der blev lavet i slutningen af 2019, for at gøre bydelen mere attraktivt for handlende ude
fra og fastholde de handlende, der bor i bydelen.

2.3

DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

I forbindelse med ghettoloven er der blevet skærpede krav om indflytning i fx
Tingbjerg. Dette medfører en længere sagsbehandlingstid og en større
mængde papirarbejde.
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2.4

FORTÆTNING AF VILLAKVARTERER

Udvalget er generelt skeptisk overfor den udvikling, der i øjeblikket betyder
fortætning af villakvarterer, og vil derfor holde øje med de fortsatte planer

2.5

SENIORBOFÆLLESSKABER

Udvalget vil gerne se på mulighederne for at etablere seniorbofællesskaber. Vi
har et ønske om en strategi, der tager højde for den udfordring, at BrønshøjHusum har mange ældre borgere, som med tiden vil få brug for nye initiativer,
der kan sikre gode sociale rammer for borgere i den tredje alder. Derfor ønsker
lokaludvalget at kommuneplanstrategien gør seniorfællesskaber, både i form af
almene boliger og andelsboliger, til et strategisk indsatsområde. I det hele taget
bør kommuneplanstrategien understøtte de stigende behov for boligformer
med fællesskab. Der er i lokaludvalget en løbende diskussion af hvordan ønsket
om en strategisk indsats på ældreområdet bør udformes og iværksættes. Desuden mener lokaludvalget, at flere fællesskaber kan modvirke ensomhed.

2.6

HØRINGER

Udvalget tager sig løbende af høringer.
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3. MILJØUDVALGET
Miljøudvalget (MU) beskæftiger sig med sager og projekter, der fremmer naturens
mangfoldighed, håndterer miljøproblemer og reducerer klimabelastningen. Lokaludvalget fik pr. 1. juli 2011 ansvaret for det kommunalt finansieret miljøarbejde i bydelen.

Medarbejdere fra EnergiCenter Voldparken ved det nye skilt
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3.1

VANDMILJØET I KANAL OG MOSE

Den brændende platform er EU’s Vandrammedirektiv om god økologisk kvalitet i
kanalen og mosen senest 2027 samt stanken fra kanalen i de varme måneder. Problematikkerne: 1) Der sendes stadig store mængder spildevand ud i ferskvandssystemet ved mellemstore regnskyl 2) oprensningen er sat på bero i ubestemt tid af hensyn til anlægsloftet.
Sekretariatet udarbejder primo 2020 et kort notat om Fæstningskanalen, der skal
give et overblik omkring rollefordelingen mellem kommuner og forsyningsselskaber, herunder det juridiske grundlag bag de fortsatte spildevandsudledninger.
Notatet skal desuden belyse de planlagte tiltag (klimaplaner og spildevandsplaner) og perspektivere disse indsatser i relation til Vandrammedirektivet og ønsket
om at Vestvolden skal udvikle sine rekreative kvaliteter i forbindelse med byudviklingen af Tingbjerg og Husum nord.
Notatet skal danne afsæt for Lokaludvalgets kommunikationsarbejde og dialogen
med de af Borgerrepræsentationens medlemmer, der har potentiale til at igangsætte de fornødne tiltag således at oprensningen fortsættes og kloakudledningerne nedbringes til et minimum.
Lokaludvalget fortsætter med at arrangere vandringer langs bydelens ferskvandssystemer for herigennem at skabe opmærksomhed omkring deres historie og udfordringer.
Lokaludvalget skal primo 2020 arrangere en temaaften om emnet. Der skal være
en historisk gennemgang af hvordan diverse åer, render, kanaler og søer er forbundet. Ferskvandssystemets miljøhistorie skal belyses med de konsekvenser det
har for fisk, fugle og mennesker. Anden halvdel skal handle om hvad der kan og
skal gøres. Hvad vil kommuner og forsyningsselskaber? Og hvilken rolle kan borgerne og Lokaludvalget spille?

3.2 NATURBYENS FORÅRSFEST
Lørdag den 2. maj afholdes Naturbyens forårsfest med bondegårdstema. Der vil i
dagens anledning være en masse forskellige dyr. Det umiddelbare formål er at give
områdets børn og deres forældre en oplevelsesrig dag. I et videre perspektiv handler det om at sætte fokus på den rolle som dyrene kan have for netværksdannelse
og aktivitetsfremme samt realiseringen af visionerne bag Naturbyen. Der vil også
være plantesalg, madboder og workshops, hvor de deltagende kan blive inspireret

16

til at dyrke, sanke og tilberede urter og grøntsager. Naturbyens Forårsfest planlægges i tæt samarbejde med EnergiCenter Voldparken og en række andre lokale aktører.

3.3 AKTIVITETSKALENDER
Vi fortsætter med at drive en aktivitetskalender, der programsætter de grønne aktiviteter i bydelen, herunder egne aktiviteter der arbejder for at levendegøre og
skabe fællesskab om Lokaludvalgets indsatsområder på det grønne område. Miljøudvalget udarbejder i dialog med en række lokale interessenter et kvartals program
I 2020 vil der være et øget fokus på opbygning af netværk omkring naturbyen, samt
et nyt fåregæsserlaug i Vestmosen, hvilket vil afspejle sig i aktivitetskalenderen.

3.4 SKILTE TIL UTTERSLEV MOSE
Igennem 2019 udarbejdede en arbejdsgruppe under Miljøudvalget et omfattende
skilteoplæg, der præsenterer næste generations skilte i Utterslev Mose. I 2020 vil
Teknik- og Miljøforvaltningen overtage projektledelsen og skiltegruppen vil være repræsenteret i den nye arbejdsgruppe. I første halvdel af 2020 vil der blive taget endelig beslutning omkring skiltenes placering og indhold. Herefter skal materialerne
produceres og skiltene etableres. De 200.000 der er afsat til projektet vil næppe
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være nok til at gennemføre de samlede ambitioner om nye infoskilte, naturformidlingsskilte og overdækkede skiltehuse. Der skal derfor arbejdes med at skaffe yderligere midler gennem 2020.

3.5 MOSETRÆF
Mosetræffet afholdes søndag den 30. august på fire lokaliteter i midt og østmosen. Projektledelse og finansiering er forankret i Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Hertil er knyttet en lang række aktører står for de mere
end 35 aktiviteter, der typisk karakteriserer programmet. Således er omkring 100
personer med til at afvikle mosetræffet. I 2020 skal der være et særligt fokus på
vandmiljøet. Livet i vandet skal levendegøres ligesom de fortsatte forureningsproblemer skal anskueliggøres.
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3.6 GRØN NETVÆRKSDAG
I Miljøudvalget tror vi der er mange mennesker i bydelen, der går rundt med en lyst
til at gøre en forskel på det grønne område, men savner nogen at gøre det med eller
viden om hvordan man kommer fra idé til virkelighed. Lokaludvalget skal eksperimentere med nye måder at få mennesker til at mødes om emner af fælles interesse.
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4. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Social- og Sundhedsudvalget (SOSU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljemidler, der retter sig mod social- og sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Udvalget behandler sager, projekter og puljeansøgninger,
der retter sig mod borgere over 18 år.

I 2019 ønskede SOSU at sætte fokus på bydelens sundhed. SOSU har derfor arbejdet strategisk med bydelens sundhedsaktører. SOSU ønsker at facilitere skabelsen
af et fundament, hvor bydelens sundhedsaktører på tværs af sektorer kan samarbejde i netværk. Målet er dels at udnytte bydelens ressourcer bedre, så bydelens
borgere tilbydes flere, bedre og sunde aktiviteter og fællesskaber og dels at styrke
de indsatser kommune, patientforeninger, sportsforeninger mv. udvikler.
Konkret inviterede SOSU lokale sundhedsaktører til et stort netværksmøde på Tingbjerg bibliotek og kulturhus. Det blev et velbesøgt og rost arrangement med oplæg
og workshops. Der blev skabt et fundament for at danne et lokalt sundhedsnetværk,
så de forskellige aktører har mulighed for at kontakte hinanden med henblik på et
tværfagligt samarbejde.
Derudover fortsatte SOSU i 2019 den traditionsrige Brønshøj-Husum Walk. Brønshøj-Husum Walk er en motionsdag for ældre med forskellige aktiviteter og poster
rundt i Utterslev Mose. Arrangementet skaber samtidig netværk mellem bydelens
ældre, ældreforeninger og lokaludvalget, ligesom det kan skabe fællesskab blandt
deltagerne.
SOSU deltog også i planlægningen af Ældredag 2019 i samarbejde med Sundhedshuset i Vanløse og Vanløse Lokaludvalg. Ældredagen er en dag, hvor alle ældrerelevante patientforeninger, lokalforeninger, kommunale institutioner, private tilbud
mv. samles og fortæller om deres tilbud. Her kan områdets ældre få et godt og samlet overblik over sine muligheder og få en god snak og en masse information, høre
foredrag og musik og ikke mindst have en hyggelig dag med jævnaldrende.
Desuden deltog SOSU aktivt i 2700Kulturdag i Lokaludvalgets telt og derudover
som arrangør af en debat om tryghed i bydelen i samarbejde med den kommunale
afdeling Team Sikker By og Lokalpolitiet.
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I 2020 vil SOSU arbejde videre med det lokale sundhedsnetværk.
SOSU vil arbejde for at få flere lokale aktører med i netværket og for at undersøge
og synliggøre netværkets muligheder sammen med de deltagende sundhedsaktører.
Brønshøj-Husum Walk, Ældredagen og 2700Kulturdag vil også fortsat være en del
af SOSUs arbejde.
Desuden vil SOSU fortsætte med det løbende politiske arbejde:
SOSU vil fortsat arbejde for flere lægepraksisser i bydelen. Her vil SOSU undersøge
de politiske samarbejdsmuligheder kommunalt og regionalt og desuden fortsat insistere på plads til lægepraksis i bydelens nybyggerier.
SOSU vil løbende skrive høringssvar inden for fagudvalgets områder social og
sundhed, arbejdsmarked og integration.
Desuden vil SOSU som på sundhedsområdet arbejde med at skabe et strategisk
overblik på fagudvalgets øvrige områder.
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4.1

SUNDHEDSNETVÆRK 2 STK

Her kan vi løbende blive klogere på vores lokale sundhedsaktører. Skabe et rum
hvor de kan mødes løbende og blive bekendte med hinanden og de ressourcer,
som de hver især råder over.
Formålet er dels at skabe et stærkt, lokalt sundhedsnetværk og dels at afprøve Lokaludvalgets potentiale.

Sundhedsnetværksmøde i Tingbjerg 2019

4.2 BRØNSHØJ-HUSUM WALK 2020
Lokaludvalget ønsker i 2020 at fortsætte den traditionsrige Brønshøj-Husum
Walk. Brønshøj-Husum Walk er en motionsdag for ældre med forskellige aktiviteter og poster rundt i Utterslev mose. Arrangementet skaber samtidig netværk
mellem bydelens ældre, ældreforeninger og lokaludvalget, ligesom det kan
skabe fællesskab blandt deltagerne. Målgruppen er borgere der ikke kan løbe.
formålet er at mødes og komme ud og gå sommeren i møde.
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5. BØRNE-, UNGE-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET
Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod børne- og ungeområdet (under 18 år)
samt Fritids- og Idrætsområdet. Inden for Fritids- og Idrætsområdet behandler udvalget sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod både børn og
voksne.

I 2020 er visionen at skabe mere dialog med skolerne i bydelen. Børnetallet er stigende og der vil skulle bygges flere skoler i København. Det overvejes at nedlægge
skoledistrikterne, så skolebørnene i et område i stedet for en distriktsskole, vil få tilbudt én ud af op til tre skoler i området. F.eks. kan en skole være til indskolingsklasserne, mens andre skoler i området kan være for de ældre elever, hvor elevtallet
falder. Desuden overvejes det at indføre en samlet distriktsskoleledelse, som leder
skolerne i området.
Lokaludvalget værdsætter, at børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen har inviteret Lokaludvalgene og andre interessenter til et møde for tidligt at påbegynde en drøftelse af ny skolestruktur. Udvalget vil derfor også arbejde videre på
at sikre dette gode samarbejde.
Udvalget vil arbejde videre med tilbud til byens børn og unge, og videreudvikle på
det samarbejde der findes til forskellige aktører herunder Sikker By.
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5.1 SKOLEHØRING
Der forventes en ny skolestruktur, hvilket vil give anledning til et høringssvar.
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6. FÆLLES PROJEKTER
Under dette punkt står de projekter, hvor der har været mere end ét fagudvalg i
spil. I starten af afsnittet kan du se hvilke høringssvar, der er givet i 2019 og hvilke
borgerrettede aktiviteter, der er afholdt.
Det er vigtigt for fagudvalgene at arbejde sammen på kryds og tværs, når det giver
mening i forhold til de overlap, der kan være i arbejdsområderne.
Yderlige vil der i 2020 blive afholdt Europamesterskaberne i fodbold i København,
og i den forbindelse vil nogle af landsholdene skulle træne på Tingbjerg Ground.
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6.1

HØRINGSSVAR 2019

Primo 2019: Høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018
Den 21/2: Høringssvar vedr. Ældrepolitik 2019-2022
Den 25/4: Høringssvar vedr. Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023
Den 20/5: Høringssvar vedr. intern høring af Kommuneplan 2019
Den 20/5: Høringssvar vedr. Helhedsplan for Bystævneparken
Den 22/8: Høringssvar vedr. Biblioteksplanen 2019-2023
Den 27/8: Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2020-23
Den 2/9: Høringssvar vedr. intern høring af lokalplan for Gadelandet
Den 22/10: Høringssvar vedr. Kommuneplan 2019
Den 25/10: Høringssvar vedr. byggeri af nyt plejehjem på Ruten i Tingbjerg
Den 28/11: Høringssvar vedr. Kortlægning af musik i Københavns Kommune

6.2 BORGERRETTEDE AKTIVITETER 2019
Biblioteksstrategi
I 2019 var der fokus på hvad bibliotekerne skal kunne i fremtiden. Derfor blev borgerne spurgt i en spørgeskemaundersøgelse og inviteret til rundvisning og debat på
Tingbjerg bibliotek og kulturhus den 31. januar 2019.

Borgermøde om Helhedsplanen for Bystævneparken
I maj 2019 var helhedsplanen for Bystævneparken, som skal skitsere den fremtidige
udvikling af området, i offentlig høring.
For at få input til høringen afholdt lokaludvalget 9. maj et åbent borgermøde om
helhedsplanen. Mødet blev afholdt i Bystævneparken, og repræsentanter fra de relevante fagforvaltninger deltog, fremlagde projektet og svarede på spørgsmål. 50
naboer, beboere og andre interesserede deltog i mødet. Synspunkter fra borgermødet blev inddraget i lokaludvalgets høringssvar.
Valgmøder
I maj 2019 afholdt lokaludvalget 3 valgmøder i forbindelse med valget til folketinget
og Europaparlamentet
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7. maj: Debatmøde om folketingsvalget. Mødet blev afholdt i Salen på Pilegården,
og der deltog omkring 120 tilhørere.
15. maj: Valg til Europaparlamentet. Mødet blev afholdt i Pilegårdens café, og der
deltog omkring 40 personer
13. Maj: Debatmøde om folketingsvalget. Mødet blev afholdt af Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus men var støttet fra lokaludvalgets pulje til valgmøder.
Supplering af Borgerpanel
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har et elektronisk borgerpanel, hvor der er ca 4000
medlemmer. Da der er en løbende til og fraflytning til bydelen, besluttede lokaludvalget i december at udsende invitationer til alle der var flyttet til bydelen eller fyldt
15 i 2019. Invitationen blev sendt til 4000 personer, og pr 2. januar var der kommet
170 ny tilmeldte.

6.3 2700 KULTURDAG
2700kulturdag er en fast tradition i lokalområdet som er med til at skabe liv i
bydelen og sætte fokus på al den gode kultur, de mange foreninger i bydelen og
de fritidsaktiviteter, der finder sted i Brønshøj-Husum. lokaludvalget ønsker at
skabe et arrangement, der kan forene lokale aktører og skabe netværk mellem
foreninger.

6.4 ÆLDREDAG 2020
Ældredagen bliver arrangeret i samarbejde med Vanløse Lokaludvalg og holdes
i 2020 på Vanløse Kulturstation.
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6.5 BYDELSPRIS
Lokaludvalget uddeler igen i år Bydelsprisen på 10.000 kr.
Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af
Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt
sted at bo, handle og leve i.
Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:
Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø
for borgerne i Brønshøj-Husum.
• Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder, skoler,
institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Brønshøj-Husum
kendt som en attraktiv bydel.
• Udvist mod og nytænkning.
•
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6.6 DRIFT AF APP 2700
Appen ”2700 Brønshøj” et lille smartphone-program, som guider borgerne
rundt i bydelen. Med app’en kan man høre små historier om bydelens kulturarv
– f.eks. Brønshøj vandtårn, bellahøjhusene eller Utterslev mose – og sammensætte oplevelsesruter med forskellige punkter i bydelen. Lokaludvalgets ønske
med app’en er at fortælle de mange gode historier fra Brønshøj, Husum og Tingberg og samle relevante informationer for borgere og turister ét sted.

6.7 BYDELSPLAN
Lokaludvalgets vision er, at Brønshøj-Husum skal være en sammenhængende, levende, grøn og sund bydel. Livskvalitet i hverdagen skal være et vilkår for alle, og
tryghed, mental og fysisk sundhed og glæden samt fællesskabet er vigtige forudsætninger (se Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2017-2020). Med udgangspunkt i
den opgave Lokaludvalget har fået af Københavns Kommune samt Lokaludvalgets
egen vision laver Lokaludvalget hvert fjerde år en bydelsplan og hvert år en arbejdsplan.

6.8 EM 2020
I forbindelse med EM 2020 kan der komme forskellige projekter på Tingbjerg
Ground.

6.9 SUPPLERINGSVALG
Næste gang der er valg til lokaludvalget er et suppleringsvalg i 2020.
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6.10 BORGERINDDRAGELSESRAMME: (BORGERMØDER, DIALOG,
INDSATSER)

Lokaludvalget er bindeleddet mellem medborgerne i bydelen og politikerne på
Københavns rådhus. Derfor er det vigtigt for os løbende at holde borgermøder, at være i dialog med borgerne og at lave undersøgelser, der klargøre borgernes behov på forskellige områder.
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7. SAMLET BUDGET
Aktivitet
nr.

Aktivitet/pulje

Beløb 2020 Beløb 2019
1.621.679

1.653.000

Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne
(A - Bydelspuljen)

858.000

858.500

Afsat i Pulje A i alt

858.000

858.500

Pulje til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter
igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (B)

591.529

626.350

Samlet budget 2020

1.1

Brønshøj vandtårns 90-års fødselsdag

20.000

1.2
3.2
3.3
3.5
3.6
4.1
4.2
6.3

Julens indtog i vandtårnet

70.000

NY
60.000

50.000
27.779
30.000
5.000
24.000
10.000
300.000

42.000
25.200
29.400
NY
NY
10.000
300.000

15.000

15.000

11.150
3.600
5.000

11.150
3.600
NY

20.000

30.000

591.529

626.350
0

Naturbyens forårsfest
Aktivitetskalender
Mosetræf
Grøn netværksdag
Sundhedsnetværksmøder 2 stk.
Brønshøj-Husum Walk
2700Kulturdag
Aktiviteter i Lokaludvalgets telt under 2700Kulturdag

6.3
6.5
6.6
6.9

6.10

Bydelspris
Drift af app 2700
Suppleringsvalg
Borgerinddragelsesramme: (borgermøder, dialog, indsatser, fx KP19)
Afsat i pulje B i alt

0

Balance for pulje B
Kommunikation (C)
Bydelsguide 2021 - produktion
Bydelsguide 2020 - husstandsomdeling
Fast klumme i Brønshøj-Husum Avis
Afsat i Pulje C i alt

172.150
78.150
24.000
70.000
172.150
0

Balance for pulje C

168.150
78.150
24.000
66.000
168.150
0

Afsatte midler i alt samlet - Pulje A, B og C
Udgåede projekter fra 2019
Bydelens særlige kulturmiljø: Kortlægning af musiktilbud
til børn og unge

Opdatering af vejledning om private fællesveje

31

15.000

5.000

Copenhagen Jazzfestival samt Nycirkus i vandtårnet

Biblioteksplan (borgerinddragelsesaktiviteter)

25.000

5.000

Afdækning af behov for sundhedshus eller -klinik

10.000

Afdækning af unges hashmisbrug og behov for behandlingstilbud – første skridt

10.000

Valgmøder

30.000
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8. ÅRSHJUL
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