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Brønshøj-Husum Lokaludvalgs høringssvar til supplerende høring 

af Kommuneplan 2019 med henblik på områdets kulturelle 

potentiale 
 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalgets 

møde d. 19. december 2019 vedr. udvalgets behandling af Gl. Brønshøj Skole 

som Kulturhus. På baggrund heraf har Kultur- & Fritidsudvalget, jf. 

beslutningsreferat fra mødet, anmodet om høringssvar i forhold til, ’hvordan 
områdets kulturelle potentiale kan indfries’. Høringsvaret ønskes afgivet i 
forbindelse med den supplerende høring af Kommuneplan 2019 med 

høringsperiode 11. december 2019 – 15. januar 2020. 

 

Vision for Brønshøj Torv: 

Selvom Brønshøj-Husum ligger i udkanten af kommunen, som et stort 

boligområde, skal vi være en bydel fuld af liv og med ”kant”. Bydelens borgere 
skal have mulighed for at opleve såvel store som små kulturarrangementer  

lokalt. Lokaludvalget ønsker at værne om bydelens særlige profil, uden at vi af 

den grund bliver til en soveby med et ’dødt’ torv. Samtidig skal de faciliteter 
og initiativer, som gør vores bydel unik, understøttes, så Brønshøj-Husum 

bliver en attraktiv, levende og sammenhængende bydel.  Det er derfor 

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønske at gøre Brønshøj Torv med dets 

forskellige omkringliggende kommunale historiske bygninger og institutioner 

til et samlet stort være - og lærested, som inviterer borgere, foreninger og 

erhvervsliv til at bidrage og hvor der dagligt er fuld gang i fysiske, musiske og 

kreative aktiviteter, - både inde og ude. En tværgående koordinering omkring 

de kommunale arealer vil sikre en effektiv udnyttelse af kvadratmeterne 

mellem de kommunale institutioner (s.9 i forslag til Kommunalplan 2019 om 

Københavns Kommunes indsatser) og skabe nye muligheder for at tage byens 

rum i brug. Vi vil dermed skabe et attraktivt og trygt bykvarter og samtidig 

fastholde bydelens særlige kvaliteter. 
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Brønshøj Torv i dag – en passage:  

I dag fungerer Brønshøj Torv som geografisk bymidte i Brønshøj. Busserne 5C, 

2A, 350S og 10 passerer med få minutters mellemrum forbi. Til daglig 

anvendes torvet hovedsageligt som passage eller gennemgang for borgere på 

vej til læge, fysioterapeut, tandlæge eller busstoppested. På legepladsen bag 

Brønshøj Torv ses mest i weekender legende børn og børnefamilier. I 

aftentimerne ses af og til små grupperinger af unge mennesker bag hegnet 

mellem Rytterskolen og Brønshøj Gl. skole og spejderne i Rytterskolen. 

Herudover ligger Brønshøj Torv mørkt og øde hen. Brønshøjs gamle 

bevaringsværdige skole står tom og Rytterskolen vil også snart stå tom når 

spejderne, som midlertidigt har benyttet Rytterskolen, flytter op ved siden af 

Brønshøj Vandtårn i egen spejderhytte. Kun på særlige dage ved særlige 

arrangementer genlyder torvet af liv, men ikke Gl. Brønshøj skole. 

 

Brønshøj Torv i fremtiden – en levende bymidte med masser af kultur- og 

fritidstilbud: 

Lokaludvalget 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. 

Lokaludvalget skal i denne forbindelse kvittere for Økonomiforvaltningens 

forslag til en ændring af teksten s. 56, (jf. bemærkning 229, den politiske 

hovedstruktur) Vi vil dog foreslå en tilføjelse, der gør det helt klart at forslaget 

om at udvikle Brønshøj Torv og Brønshøj Gamle Skole med dertil hørende 

kommunale bygninger og de åbne kommunalt ejede rum på skolen og på 

torvet, er et kardinalpunkt for Lokaludvalget.  

Vi løfter ikke hele Brønshøj-Husum igennem en udvikling alene af 

Bystævneparken og Tingbjerg, men ved også at sikre effektiv og koordineret 
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anvendelse af eksisterende uudnyttede byrum og kommunale kvadratmeter i 

geografisk centrale dele af bydelen, med århundrede gamle pladser og 

bygninger. 

Brønshøj Husum Lokaludvalg skal derfor foreslå at teksten på s. 56 i 

Kommuneplanen ændres som følger:  

”Udvikling af Bystævneparken og Tingbjerg samt ny anvendelse af 

eksisterende kommunale kvadratmeter omkring Brønshøj Torv skal 

løfte Brønshøj-Husum.” 

En grøn bydel med et centralt historisk gammelt torv 

Brønshøj-Husum er en grøn bydel med områder af høj rekreativ værdi som 

Utterslev mose og fæstningskanalen. Det er en bydel med en række nye kultur-

og fritidsinitiativer på Bellahøj Friluftsscene, Brønshøj Vandtårn og i gamle 

kommunale bygninger omkring Brønshøj Torv. Bygningerne repræsenterer en 

væsentlig kulturarv. Et forvaltningsmæssigt mageskifte kan sikre en ny, 

koordineret og effektiv arealanvendelse og et helt nyt kultur-og fritidsliv i 

området. 

En sammensat bydel med behov for bedre kollektiv trafik 

Andelen af stationsnære områder er væsentligt lavere i Brønshøj Husum end 

andre bydele i København…… ” 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans S. Christensen 

Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

Kirsten Vibeke Møller 

Formand for Kulturudvalget 


