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Ønsker til overførselssagen 19/20 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker i forbindelse med overførselssag 19/20 
at fremsætte to ønsker: 

- 1,5 mil til planlægningsbevilling med henblik på mageskifte mellem 

Pilegården og Brønshøj Gl. Skole 

- 160.000 til fornyelse af skilte i Utterslev mose 

  
Mageskiftet mellem Pilegården og Brønshøj Gl. Skole 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har længe ønsket at samle flere kulturfaciliteter 
på Husum Torv. Det er der opstået en mulighed for nu, da Husum Gl. Skole 
ved Brønshøj Torv står tom. Skolen er blevet udpeget til at huse en 
skoletandpleje, men både Børne- og ungeudvalget, samt Kultur og 
Fritidsforvaltningen, kan se et potentiale i at rykke kulturfaciliteter fra 
Pilegården ned i Brønshøj Gl. Skole, og etablere skoletandplejen i 
Pilegården.  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. november 2019, at 
der skal arbejdes videre med muligheden for gennem et mageskifte at 
omdanne Brønshøj Gamle Skole til kulturhus. Mageskiftet forudsættes af at 
en planlægningsbevilling på 1,5 millioner vedtages i overførselssagen 
2019/2020, og det er denne planlægningsbevilling som Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg ønsker prioriteret ved overførelsessagen. 

Skilte i Utterslev Mose 

Den nye generation skilte i Utterslev Mose skal etableres i løbet af 2020, da 
restmidlerne (200.000) fra Helhedsplan for Utterslev Mose skal bruges i 
indeværende år. Skilteprojektet er godkendt af Bispebjerg og Brønshøj-
Husum Lokaludvalg i december 2019 og af Teknik- og Miljøforvaltningens 
medlemmer af den fælles arbejdsgruppe. Fremfor at skære i projektet så der 
alene bliver tale om at udskifte de eksisterende informationsskilte ønsker 
lokaludvalget at det store frivillige arbejde honoreres ved at etablere det 
samlede skilteprojekt, herunder tre tagdækkede formidlingscentre. Alt grafisk 
arbejde udføres på frivillig basis af professionel grafiker i tæt samarbejde med 
TMFs kommunikationsenhed.  
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