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Om Brønshøj-Husum 
Lokaludvalgs puljemidler

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 
2021 fået udlagt 1.584.900 kr. af Kø-
benhavns Borgerrepræsentation til 
selvstændig varetagelse. 

Puljemidlerne bruges til at understøt-
te lokale netværksdannende, bydels-
rettede og dialogskabende projekter. 

En del af de udlagte puljemidler bru-
ges til at støtte projekter, som lokale 

Pulje A: Bydelspuljen til netværksskabende aktiviteter 
(borgernes projekter)  

Pulje til netværksskabende aktiviteter, der kan søges af eksterne (lokale 
foreninger, borgere og andre aktører kan søge Bydelspuljen, og lokalud-
valget har vedtaget en række kriterier, som støtten uddeles efter).  

Pulje B: Lokaludvalgets egne borgerrettede og net-
værksskabende projekter  

Pulje til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter og projekter 
igangsat og udført af Brønshøj-Husum Lokaludvalg – evt. i samarbejde 
med eksterne (egne projekter som fx borgermøder, dialogarrangemen-
ter og events).  

Pulje C: Intern pulje

Intern pulje til kommunikation af lokaludvalgets arbejde.  

Sådan er puljemidlerne opdelt

Om Brønshøj-Husum Lokaludvalgs 
puljemidler

borgere, foreninger og institutioner 
igangsætter, en anden del af midlerne 
bruges til aktiviteter, som lokaludval-
get selv sætter i værk og den sidste del 
bruges til kommunikation. 

Hvert år beslutter lokaludvalget en 
budgetfordeling af puljemidlerne i 
henholdsvis Pulje A, B og C.  

2021 har været præget af corona-pandemien

Corona-pandemien har igen i år sat 
sit præg på Brønshøj-Husum Lokalud-
valgs arbejde. 

Pandemien har medført skiftende 
restriktioner i forhold til at samles, og 
det har betydet, at flere bydelspulje-
projekter og nogle af lokaludvalgets 
egne projekter ikke kunne gennemfø-
res som planlagt eller helt måtte opgi-
ves. 

Ved aflysninger er de bevilgede mid-
ler ført tilbage til puljen. Enkelte pro-
jekter har haft udgifter, selvom de blev 

aflyst – det skyldes fx afbestillingsge-
byrer eller allerede betalte udgifter. 

Lokaludvalget har dog fundet nye 
veje til at fortsætte det lokalpolitiske 
arbejde, når det ikke har været muligt 
at mødes fysisk. De har holdt digitale 
møder – både lokaludvalgsmøder og 
fagudvalgsmøder – og afholdt en ræk-
ke digitale offentlige møder for byde-
lens borgere.  
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Om Brønshøj-Husum 
Lokaludvalgs puljemidler

KULTUR

469.217 kr. 

31%

BØRN, UNGE, 

FRITID OG IDRÆT

215.939 kr. 

14%
BYUDVIKLING

88.332 kr. 

6%

SOCIAL OG 

SUNDHED

46.390 kr. 

3%

MILJØ

53.261 kr. 

3%

HELE 

LOKALUDVALGET, 

KOMMUNIKATION OG 

ANDET

646.077 kr. 

43%

KULTUR

BØRN, UNGE, FRITID OG
IDRÆT

BYUDVIKLING

SOCIAL OG SUNDHED

MILJØ

HELE LOKALUDVALGET,
KOMMUNIKATION OG
ANDET

Samlet overblik over bevilgede puljemidler Samlet forbrugte puljemidler 2021 fordelt på fagudvalg
(Pulje A, B & C)

Fordeling mellem budgetteret og forbrugte puljemidler

* Pulje A og moms

Forklaring af statistikinddeling 

Når midler fra Pulje A udbetales til 
puljeansøgere, kan lokaludvalget afløf-
te momsen i nogle tilfælde. Den afløf-
tede moms er løbende gået tilbage til 
lokaludvalgets Pulje A, som de enkelte 
udbetalinger er sket. 

Der optræder dermed to forskellige 
beløb for Pulje A – henholdsvis det 
forbrugte beløb inkl. moms og det 
reelt udbetalte beløb – se tabel:

Statistikken er lavet på baggrund af 
hvilket fagudvalg, der har behandlet 
henholdsvis puljeansøgninger fra Pul-
je A og lokaludvalgets egne projekter 
fra Pulje B. 

Hvis en puljeansøgning har været be-
handlet i flere fagudvalg, er den fordelt 
ud på på disse fagudvalg. 

Lokaludvalgets egne projekter er 
fordelt ud på det fagudvalg, der har 
igangsat projektet. 

De projekter, der ikke starter i ét fag-
udvalg men som går på tværs, er i 
kategorien ”Hele lokaludvalget, kom-
munikation og andet” – det gælder fx 
projektet Helhedsplan for “Kulturak-
sen”. 

 Budget 2021 Regnskab 2021
Pulje A * 871.000 kr. 702.693 kr.

Pulje B 573.900 kr. 667.121 kr.

Pulje C 140.000 kr. 137.989 kr.

I alt 1.584.900 kr. 1.507.803 kr.

Restbeløb 2021 i alt 77.097 kr.

714.107 kr.

702.693 kr.

11.414 kr.

Afløftning af moms i Pulje A

Pulje A – reelt udbetalt beløb efter afløftning af  moms

Pulje A – forbrugt beløb inkl. moms

Afløftet moms, der er gået tilbage i Pulje A løbende
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Pulje A 
– Regnskab

Pulje A – Regnskab

Pulje A: Bydelspuljen (borgernes 
projekter)

Nr. Projektnavn
Ansøgt 
beløb

Bevilget 
beløb

Forbrugt  
(inkl. 

moms)
1 Netværksskabende koncer-

trække i Kulturhuset Pilegår-
den 2021

50.000 kr. 45.000 kr. 45.000 kr.

2 Hvor meget skærmtid er sundt 
for dit barn? 

4.000 kr. 4.000 kr. 4.000 kr.

3 Fastelavnsfest 2021 med tøn-
deslagning i Husum Bypark

8.800 kr. 8.800 kr. 0 kr.

4 2 jazzkoncerter 16.000 kr. 16.000 kr. 16.000 kr.

5 Fastelavn på Brønshøj Torv 10.150 kr. 10.150 kr. 0 kr.

6 Dans på Bellahøj 30.000 kr. 30.000 kr. 0 kr.

7 I Tingbjerg spiser vi sammen 
2021

40.000 kr. 35.000 kr. 18.550 kr.

8 Suppe og håndarbejde i Ting-
bjerg Bibliotek\Kulturhus

9.000 kr. 9.000 kr. 9.000 kr.

9 Brønshøj Sommer Jazz 2021 70.000 kr. 60.000 kr. 0 kr.

10 Halloween i Brønshøj 33.400 kr. 33.400 kr. 33.400 kr.

11 Tingbjerg Challenge 2021 48.200 kr. 33.200 kr. 33.200 kr.

12 Hang Out! Bellahøj 70.000 kr. 70.000 kr. 70.000 kr.

13 Cirkus Vanløse 2021 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.

14 Tingbjerg Challenge – EM 
2020 – nu i 2021!

25.000 kr. 25.000 kr. 5.000 kr.

15 Brønshøj Sangskriver Festival 
2021

63.789 kr. 25.000 kr. 25.000 kr.

16 Danmarks Internationale 
Gadeteaterfestival til Brøns-
høj-Husum, Bispebjerg og 
Nørrebro

50.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.

17 Bella Bio – Verdens fedeste 
filmklub!

75.000 kr. 50.000 kr. 0 kr.

18 Fællessang i Brønshøj Sognehus 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.

19 LørdagsDub i Bellahøj Parken 14.300 kr. 10.400 kr. 0 kr.

20 Juletræet i HUSUM 2021 49.980 kr. 49.980 kr. 49.980 kr.

21 Plancher med information om 
Kirkemose-engen

3.081 kr. 3.081 kr. 3.081 kr.

22 Juletræ på Brønshøj Torv 2021 62.000 kr. 47.000 kr. 46.850 kr.

23 Rullende børnerock koncert 
med filmvisning

40.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr.

24 Lys i vintermørket 45.000 kr. 45.000 kr. 45.000 kr.

25 Julebazar i Brønshøj 13.975 kr. 13.975 kr. 13.975 kr.

26 Lys på træer 15.000 kr. 15.000 kr. 0 kr.

27 TREKANT – En tværkunstnerisk 
forestilling

20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.

28 Affaldsindsamlinger i Husum 
Brønshøj mv.

8.020 kr. 8.020 kr. 4.028 kr.

29 Brønshøj Husum Gadehaver 8.050 kr. 8.050 kr. 0 kr.

30 Månen over Bella Bio 2 25.000 kr. 25.000 kr. 0 kr.

31 Pop-up koncerter/dans 19.500 kr. 19.500 kr. 19.500 kr.

32 Street EM 2021 for Bella-
høj-Husum området

49.600 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.

33 UPSERVING (Celebrating 
Water)

20.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.

34 STORE PLANTEDAG i Husum-
parken

22.500 kr. 22.500 kr. 0 kr.

35 Brønshøj Gadekærs Renhol-
delseslaug

2.870 kr. 2.870 kr. 2.070 kr.

36 Klimalitteraturfestival 9.000 kr. 4.500 kr. 4.500 kr.

37 EnergiCenterets Børnefestival 
2021 

48.650 kr. 22.500 kr. 22.500 kr.

38 Unge i Tingbjerg-Husum går 
til valg

48.000 kr. 24.000 kr. 24.000 kr.

39 Æbledag Brønshøj Torv 19.900 kr. 19.900 kr. 16.973 kr.

40 Lokalhistorisk skattejagt for 
børnefamilier i Brønshøj

28.500 kr. 28.500 kr. 28.500 kr.

41 En familie dag 24.000 kr. 7.500 kr. 0 kr.

42 Workshop og vinterkoncert i 
lokalerne til den nye kulturcafé 
på Energicenter Voldparken

28.000 kr. 14.000 kr. 14.000 kr.

43 Et lys i mørket 16.500 kr. 16.500 kr. 0 kr.

Pulje A (inkl. moms) i alt 1.274.765 kr. 1.022.326 kr. 714.107 kr.

Gennemsnit pr. ansøgning 29.646 kr. 23.775 kr. 16.607 kr.
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Pulje A 
– Afrapporteringer

1. Netværksskabende koncer-
trække i Kulturhuset Pilegår-
den 2021 

Music House Brønshøj har i samarbej-
de med Kulturhuset Pilegården gen-
nemført 21 koncerter i perioden januar 
til december. Der har været afholdt 
14 indendørskoncerter, 5 koncerter i 
Pilegårdens have samt en koncert på 
Bellahøj Friluftsscene. Der deltog over 
900 betalende gæster ved koncerter-
ne, primært i alderen 40+, men der var 
også interesse fra et yngre publikum. 
Projektet har fået udbetalt 45.000 kr. i 
støtte fra Bydelspuljen.

2. Hvor meget skærmtid er 
sundt for dit barn? – Et fore-
drag for forældre og andre 
interesseret i emnet 

Skolebestyrelsen på Husum Skole 
havde fået støtte til at afholde et åbent 
foredragsarrangement for skolens for-
ældre og andre interesserede. Fore-
draget var blevet udskudt flere gange 
på grund af Corona-situationen, men 
blev afholdt på Husum Skole den 14. 
september 2021. To foredragsholdere 
fra Dabeco fortalte om de indvirknin-
ger, som skærmtid har på børns, un-
ges og voksnes hjerner. Omkring 60 
personer deltog, heraf flere, der ikke 
havde børn på Husum Skole. Ansøger 
beskriver, at der var stor spørgelyst 
fra publikum og har ambitioner om 
lignende arrangementer, hvor skole-
bestyrelsen/skolen er samlingspunkt 

for bydelen. Projektet har fået udbetalt 
4.000 kr. fra Bydelspuljen. 

3. Fastelavnsfest 2021 med 
tøndeslagning i Husum By-
park 

Arrangementet, der skulle være af-
holdt den 14. februar, blev aflyst på 
grund af Corona-situationen. 8.800 kr. 
er tilbageført til Bydelspuljen. 

4. 2 jazzkoncerter: Hans In-
gelstam Quintet og Leon Falk 
Satchmo Tribute/Göteborg 

Brønshøj Copenhagen Jazz Club fik 
støtte til at afholde to koncerter i for-
året, men de blev aflyst på grund af 
Corona-situationen. Brønshøj Copen-
hagen Jazz Club gjorde i stedet brug 
af støtten til afholdelse af to koncerter i 
efteråret, som blev afholdt i Kulturhu-
set Pilegården: Til koncert med Hans 
Ingelstam Quintet den 30. oktober 
deltog 40 deltagere inkl.  bestyrelse 
og frivillige. Til koncert med Bourbon 
Street Jazzband den 20. november 
deltog 75 deltagere inkl. bestyrelse 
og frivillige. Projektet har fået udbetalt 
16.000 kr. i støtte.  

5. Fastelavn på Brønshøj Torv 

Arrangementet, der skulle være af-
holdt den 13. februar, blev aflyst på 
grund af Corona-situationen og 10.150 
kr. blev tilbageført til Bydelspuljen. 

Pulje A – Afrapporteringer fra bevilgede 
projekter (numre refererer til regnskabet)

6. Dans på Bellahøj 

Projektet, der skulle være afholdt på 
Bellahøj Friluftsscene den 12. og 13. 
august opnåede ikke den eksterne fi-
nansiering, der var søgt om. Afslagene 
skyldes ifølge ansøger bl.a. usikkerhed 
omkring afholdelse af arrangemen-
tet på grund af Corona-situationen. 
30.000 kr. blev ført tilbage i Bydelspul-
jen. 

7. I Tingbjerg spiser vi sam-
men 2021 

Tingbjerg Pensionistcenter har i sam-
arbejde med Tingbjerg Kirke, Den bo-
ligsociale helhedsplan i Tingbjerg og 
Utterslevhuse og Tingbjerg Bibliotek\
Kulturhus afholdt fællesspisning i uge 
45. Formålet var at modvirke isolation 
og ensomhed. Arrangementet skulle 
have været afholdt i uge 17, men blev 
grundet Corona-situationen flyttet til 
uge 45, ligesom der blev gennemført 
flere mindre arrangementer end op-
rindeligt planlagt. Desuden blev ar-
rangementerne primært markedsført 
til Tingbjerg-borgere, for at begrænse 
potentielle smittekæder. Der har været 
tilbud målrettet børnefamilier, kvinder 
og seniorer. Der deltog ca. 450 perso-
ner i arrangementerne. Projektet har 
fået udbetalt 18.549,50 kr. i støtte fra 
Bydelspuljen.    

8. Suppe og håndarbejde i 
Tingbjerg Bibliotek\Kultur-
hus 

Foreningen Café Mors Varme Hænder 
har i samarbejde med Igne:oya, den 
boligsociale helhedsplan og Tingbjerg 
Bibliotek\Kulturhus afholdt tre arran-
gementer, hvor deltagerne lavede 
mad og håndarbejde. Grundet Coro-

na-situationen blev to ud af tre arran-
gementer, den 13.april og den 11. maj, 
afholdt som online workshop, hvor 
deltagerne kunne hente poser med 
ingredienser og materialer til madlav-
ning og håndarbejdsworkshop i Ting-
bjerg Bibliotek\Kulturhus. Der deltog 
ca. 20 personer til hvert arrangement, 
både danske kvinder og kvinder med 
anden etnisk baggrund end dansk og 
ansøgers målgruppe blev derved nået. 
Projektet har fået udbetalt 9.000 kr. 

9. Brønshøj Sommer Jazz 
2021 

Den lokale forening JAZZiVÆRK fik 
støtte til at afholde en fire dages jazz-
festival ved Kulturhuset Pilegården 
og Brønshøj Vandtårn den 7.-10- juli. 
Festivalen blev afholdt som planlagt, 
men fik bevilget Corona-kompensa-
tion af staten og gav derfor afkald på 
støtten. 60.000 kr. blev ført tilbage i 
Bydelspuljen.  

10. Halloween i Brønshøj

Kulturhuset Pilegården fik støtte til at 
afholde deres årlige halloween-arran-
gement i Pilegårdens have den 29. 
oktober. Der var mange aktiviteter for 
børnefamilier, herunder ansigtsma-
ling, græskarskæring, snobrød, hekse-
fortællinger, kamparena, gyserrute og 
show med Palle Pirat. Der har ca. været 
1000 deltagere og ca. 600 gennem 
gyserruten. Størstedelen var familier, 
men også en del teenagere med de-
res forældre gik igennem gyserruten. 
Projektet har fået udbetalt 33.400 kr. i 
støtte fra Bydelspuljen.  
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Pulje A 
– Afrapporteringer

11. Tingbjerg Challenge 2021 

Den Boligsociale Helhedsplan i Ting-
bjerg og Utterslevhuse har afholdt 
Tingbjerg Challenge den 28. august. 
Tingbjerg Challenge er en byfest, hvor 
området og omegnens beboere mø-
der hinanden gennem aktiviteter, mad 
og fællesskab. Tingbjerg Ungefælles-
skab stod for sceneoptrædener med 
lokale kunstnere. En række foreninger 
stod for aktiviteter: Hoppeborg v. SO-
EEG, Cafe Springvand v. Baba, mad-
boden v. Caféen i Kulturhuset, Cricket 
v. Copenhagen Cricket Club, opryd-
ningshold v. unge fra Terrasserne, 
Steno/Center for diabetes med smoo-
thiecykel.  Desuden deltog unge fra Ny 
Start med bueskydning og rollespils-
kamp. De krea-lystne kunne tage et 
pusterum i Nataschas genbrugsværk-
sted, som normalt foregår på nærgen-
brugsstationen. Man kunne også spille 
skak med lokalpolitiet og gennemføre 
løberuterne v. Idrætsprojektet. Arran-
gementet havde 6-700 deltagere mod 
de forventede 1.000. Ansøger vurde-
rer vejret som den største udfordring 
ift. fremmøde. Projektet har fået udbe-
talt 33.200 kr. i støtte fra Bydelspuljen. 

12. Hang Out! Bellahøj 

Metropolis – Københavns Internatio-
nale Teater havde fået støtte til at ud-
vikle og afholde forestillingen ”HAN-
GOUT”. Seks internationale kvindelige 
cirkuskunstnere, som alle arbejder 
med luftakrobatik og balance, skab-
te en forestilling særligt til Bellahøjs 
bygninger og arkitektur. Forestillin-
gen er udviklet på Bellahøj gennem 
residency-forløb over en periode på 
et år. Publikum oplevede forskellige 
fysiske optrin både uden- og inden-
dørs i Bellahøj Syd og Nord samt en 
lydinstallation med stemmer fra Bel-

lahøjs beboere i Bellahøjparken, hvor 
publikum mødte op. Pga. Corona og 
forestillingens forløb og spillesteder, 
fx i trappeopgange, var der plads til 
40 publikummer/pr. forestilling. Fore-
stillingen var gratis. Der blev spillet i 
alt 8 forestillinger i perioden 26.-29. 
august. 297 publikummer til i alt 8 
forestillinger deltog ud af i alt 320 
pladser. Publikum var en blanding af 
Metropolis-publikum samt et lokalt 
publikum af Bellahøjbeboere; selvom 
ansøger gerne ville have haft endnu 
flere Bellahøjbeboere til at deltage. 
Beboere på Bellahøj fulgte også med 
i de forskellige scenarier i deres op-
gang, foran deres vinduer eller ved 
at besøge lydinstallationen i parken. 
Projektet har fået udbetalt 70.000 kr.  

13. Cirkus Vanløse 2021 

Foreningen Cirkusskolen i Vanløse har 
opført foreningens årlige cirkusfore-
stilling på Bellahøj Friluftsscene den 
6.-9. maj. Alle de otte planlagte fore-
stillinger for skoler, institutioner og 
privatpersoner blev gennemført under 
hensyntagen til gældende Corona-re-
striktioner. Forestillingerne havde 
i alt ca. 1.700 publikum og ansøger 
fik yderligere givet gratis billetter til 
lokale unger fra Bellahøjhusene. Publi-
kumsantallet var mindre end forventet. 
Ansøger har redegjort for, at det bl.a. 
skyldes den generelle Corona-situa-
tion samt at PR-indsatsen var udfor-
dret af, at foreningen helt frem til få 
dage inden de planlagte forestillinger 
ikke kendte de præcise rammer, som 
forestillingerne kunne afvikles under, 
under hensyntagen til Corona-restrik-
tioner. Cirkusskolen var glade for at 
optræde på Bellahøj Friluftsscene og 
vil gerne vende tilbage i 2022. Projek-
tet har fået udbetalt 20.000 kr. i støtte. 

14. Tingbjerg Challenge – EM 
2020 – nu i 2021! 

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus har fået 
støtte til et arrangement i anledningen 
af, at EM i fodbold kom til København. 
Lørdag den 12. juni blev der afholdt 
en række EM-relaterede aktiviteter ved 
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, bl.a. 
e-fodbold, foredrag, madboder og 
visning af EM-kampen Danmark-Fin-
land på storskærm. Der deltog ca. 65 
personer i løbet af dagen, hvilket var 
mindre end forventet - trods Coro-
na-situationen. Da flere foredragshol-
dere/kendte fodboldspillere meldte 
afbud i sidste øjeblik brugte ansøger 
ikke hele den bevilgede støtte. Projek-
tet har fået udbetalt 5.000 kr. i støtte 
fra Bydelspuljen.   

15. Brønshøj Sangskriver 
Festival 2021

Den lokale borger Erik Stig Andersen 
har i samarbejde med Kulturhuset 
Pilegården afholdt Brønshøj Sangs-
kriver Festival i Pilegården den 11. og 
12. september. 14 artister fordelt på to 
scener over to dage sørgede for un-
derholdning af de 162 publikummer, 
som havde købt billet. Ud af de 14 
deltagende artister var de 10 fra Brøns-
høj-Husum. Især de helt unge artister 
– Sidsel Læbo og Rosa Sandager Møl-
ler – trak et stort publikum. Hovednav-
ne var Rikke Thomsen, MC Hansen og 
Christian Juncker – sidstnævnte med 
lokal tilknytning. Projektet har fået ud-
betalt 25.000 kr. i støtte.  

16. Danmarks Internationale 
Gadeteaterfestival til Brøns-
høj-Husum, Bispebjerg og 
Nørrebro 

Teatergruppen Batida har i slutningen 
af august bragt Danmarks Internati-
onale Gadeteaterfestval til bydelene 
Bispebjerg, Nørrebro og Brøns-
høj-Husum. I Brønshøj-Husum blev 
der i perioden 23.-28. august opført 
fem forestillinger samt en forestilling 
på Rødkilde Skole. Én forestilling aflyst 
på grund af regn. Forestillingerne blev 
opført i samarbejde med Tingbjerg 
Bibliotek\Kulturhus, Brønshøj Bibli-
otek, Husum Skole og boligforenin-
gerne på Bellahøj. I Brønshøj-Husum 
er forestillingerne nået ud til omkring 
1100 personer. Projektet har fået udbe-
talt 30.000 kr. i støtte. 

17. Bella Bio – 
Verdens fedeste filmklub! 
Ansøger endte med at give afkald på 
støtten. Ansøger beskriver, at det har 
været vanskeligt at få finansiering og 
aftaler med samarbejdspartner på 
plads i tide inden projektets opstart, 
og at ansøger arbejder frem mod at 
igangsætte projektet i 2022.  50.000 
kr. blev ført tilbage i Bydelspuljen. 

18. Fællessang i Brønshøj 
Sognehus 

Brønshøj Kirke fik støtte til at afholde 
en fællessangs-weekend i Brønshøj 
Sognehus den 8. og 9. november. Der 
var fællessang fra Højskolesangbogen, 
koncert med koret Papaya, musiske 
indslag, foredrag om det at synge 
af musikpædagog Lasse Skovgaard, 
foredrag af radioproducenten bag 
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podcasten “Sangenes blå bog” Su-
sanna Sommer, og Martin Lidegaard 
som sangvært. Brønshøj Kirkes Pige-
kor skulle have deltaget i fællessangen, 
men på grund af Corona-situationen 
blev det besluttet at koret ikke deltog. 
I stedet blev fællessangen ledet af en 
enkelt sanger. Der var 60 deltagere, 
hvilket var lidt færre end forventet. 
Weekenden har ifølge ansøger givet et 
øget kendskab til musiklivet i Brønshøj 
Sognehus og Kirke og nye mennesker 
er kommet til Brønshøj for at synge. 
Projektet har fået udbetalt 10.000 kr. i 
støtte fra Bydelspuljen. 

19. LørdagsDub i 
Bellahøj Parken 

Kulturhuset Pilegården valgte at aflyse 
arrangementet på grund af usikkerhed 
om, hvorvidt arrangementet kunne 
gennemføres under gældende Coro-
na-restriktioner. 10.400 kr. blev ført 
tilbage i Bydelspuljen. 

20. Juletræet i HUSUM 2021 

Husum Juletræs Forening har fået 
støtte til at opsætte et juletræ i Husum 
Bypark i december måned. Den 27. no-
vember 2021 gennemførte ansøger et 
arrangement, hvor træet blev tændt. 
Dette arrangement var ikke støttet af 
lokaludvalget. Projektet har fået udbe-
talt 49.980 kr. i støtte fra Bydelspuljen. 

21. Plancher med information 
om Kirkemose-engen 

Utterslev Mose Naturplejelaug har 
fået støtte til at trykke tre plancher om 
Kirkemose-engen i Brønshøj, som er 
en del af de arealer, som det frivillige 
naturplejelaug plejer. Plancherne blev 

taget i brug første gang ved Mosetræf 
2021 søndag den 19. september, hvor 
de var hængt op i naturplejelaugets 
pavillon. Her tjente de som udgangs-
punkt for samtaler, hvor de kunne 
illustrere Kirkemoseengens natur, 
kultur og naturplejen. Desuden har 
de været i brug den 29. september, 
da naturplejelauget havde besøg af to 
studerende, der udarbejdede bache-
lor-projekt om naturformidling, med 
Kirkemosen som eksempel. Naturple-
jelauget regner med, at plancherne 
de næste mange år skal bruges ved 
Mosetræf og andre større eller mindre 
arrangementer, hvor Utterslev Mose 
Naturplejelaug deltager. Projektet har 
fået udbetalt 3081,25 kr. 

22. Juletræ på 
Brønshøj Torv 2021 

Martin Asbjørk Greve Halse fik støtte til 
at opsætte et juletræ på Brønshøj Torv 
i perioden 26. november til 28. de-
cember. Støtten blev desuden brugt 
til at erstatte lyskæderne til træet, som 
ikke længere fungerede. Træet blev 
tændt ved et arrangement den 26. 
november, som ikke var støttet af loka-
ludvalget. Her deltog omkring 1.000 
personer. Projektet har fået udbetalt 
46.850 kr. i støtte fra Bydelspuljen.    

23. Rullende børnerock kon-
cert med filmvisning 
For at fejre Børnerockens 40-års jubi-
læum i 2021 arrangerede Buster Film-
festival i samarbejde med musiklærer 
på Brønshøj Skole Kevin Lynggaard 
Dyrholm, en række børnebands fra 
Brønshøj og Husum området og nogle 
af de gamle børnerockere 18. august 
2021 syv koncerter fra bandvogn gen-
nem byen, forbi i alt seks skoler med 

finale på Brønshøj Torv. Den rullende 
koncert besøgte Brønshøj skole, Hu-
sum skole, Kirkebjerg skole, Katrine-
dals skole, Damhusengens skole, og 
Korsager skole. Herefter holdt en af 
de gamle børnerockere Grev Lyhne 
fra en af de første børnerock bands 
“Parkering forbudt” en tale og der var 
gratis koncert for alle interesserede 
på torvet. Filmvisningen af “Cirkus 
Børnerock” måtte desværre aflyses, da 
filmen var i for dårlig teknisk stand til 
en fremvisning. Buster Filmfestival vil 
forsøge at gøre det til en fast tradition 
at hylde børne musikken på denne 
måde på festivalen fremover. Projektet 
har fået udbetalt 40.000 kr. i støtte fra 
Bydelspuljen.  

24. Lys i vintermørket 

Brønshøj Vandtårn har i samarbejde 
med Kulturhuset Pilegården og For-
eningen Brønshøj Vandtårn skabt lys i 
mørket med lyskæder på vandtårnet. 
Lyskæderne skulle oprindelig tændes 
i november, men blev i stedet tændt 
ved lokaludvalgets koncertarrange-
ment i Brønshøj Vandtårn den 4. de-
cember. Kulturhuset Pilegården og 
Foreningen Brønshøj Vandtårn har 
sørget for, at vinterudsmykningen har 
været tændt frem til februar 2022. 
Projektet har fået udbetalt 45.00 kr. i 
støtte fra Bydelspuljen.  

25. Julebazar i Brønshøj 

Kulturhuset Pilegården har den 21.-22. 
november gennemført arrangemen-
tet Julebazar i Brønshøj, i samarbejde 
med frivillige, Rockus-koret og for-
eningens Visens Venner. Der deltog 31 
stande og der blev gennemført skatte-
jagt, 2 workshops og 2 koncerter. Der 
deltog 250-300 gæster i arrangemen-

tet. Projektet har fået udbetalt i støtte 
fra Bydelspuljen. 

26. Lys på træer 

Jane Skou fik støtte til at opsætte lys-
kæder i træerne på Husum Torv, men 
gav efterfølgende afkald på støtten, da 
det ikke har været muligt at finde en 
samarbejdspartner til ophængning af 
lyskæder. 15.000 kr. blev ført tilbage i 
Bydelspuljen. 

27. TREKANT – En tværkunst-
nerisk forestilling 

Forestillingen TREKANT, der blev op-
ført i Brønshøj Vandtårn i samarbejde 
med Kulturhuset Pilegården, havde til 
mål at undersøge og udfordre spæn-
dingsfeltet mellem kropsforskrækkelse 
og hudsult gennem kunstformerne 
video, lyd og kropsperformance. I 
alt spillede TREKANT seks gange i 
Brønshøj Vandtårn i perioden 20.-28. 
august, hvor af de første tre forestillin-
ger var i samarbejde med og foregik 
under WorldPride 2021. 240 publi-
kummer så forestillingen. Projektet har 
fået udbetalt 20.000 kr. i støtte. 

28. Affaldsindsamlinger i 
Husum Brønshøj mv. 

Sarah Dahlkild har fået støtte til indkøb 
af udstyr og forplejning til brug ved 
afholdelse af minimum syv affaldsind-
samlinger i bydelen i perioden juni 
til december. Affaldsindsamlingerne 
fandt sted i Husum Bypark, Husum-
parken, langs Frederikssundsvej, i 
Utterslev Mose og andre steder i by-
delen. Hen mod de sidste ture tilbød 
butikschefen fra Rema1000, Frede-
rikssundsvej 256, at sponsorere et 
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let traktement til de fremmødte. Det 
komplette ansøgte beløb ved bydel-
spuljen er af denne grund ikke blevet 
brugt. Ansøger fortsætter med at 
arrangere affaldsindsamlinger i 2022 
via Facebookgruppen “Affaldspatruljen 
Brønshøj-Husum”. Projektet har fået 
udbetalt 4.028,25 kr. i støtte.  

29. Brønshøj Husum 
Gadehaver 

Jakob S. Engbæk fik støtte til be-
plantning af vejbede og opstilling af 
plantekasser langs Frederikssunds-
vej mellem Brønshøj Torv og Husum 
Torv. Ansøger måtte desværre opgive 
projektet, da det ikke har været muligt 
at opnå de fornødne tilladelser til at 
igangsætte projektet, herunder gra-
vetilladelse, opsættelse af trafiktavler 
samt AMU-kursus. 8.050 kr. blev ført 
tilbage i Bydelspuljen. 

30. Månen over Bella Bio 2 

Andelsboligforeningen Brønshøjhus 
fik støtte til at skabe et kunstværk på 
en husgavl Frederikssundsvej 173. 
Ansøger har efterfølgende meddelt 
at projektet er udskudt minimum til 
2022 og ansøger derfor giver afkald 
på støtten. 25.000 kr. blev ført tilbage i 
Bydelspuljen. 

31. Pop-up koncerter/dans  

Foreningen We Dance DK v. Mette 
Soraya Svane har den 2. juli, 23. juli 
og 13. august gennemført koncert- og 
dansearrangementer i Husum Bypark 
og på Husumparkens Legeplads. Ved 
de tre arrangementer i Husum By-
park deltog der ca. 50 pr. gang og ved 
arrangementet på legepladsen deltog 

ca. 100 børn/forældre. Projektet har 
fået udbetalt 19.500 kr. i støtte fra By-
delspuljen.  

32. Street EM 2021 for Bella-
høj-Husum området 

Foreningen Street Society fik støtte 
til af afholde turneringer i street fut-
sal for børn og unge på EnergiCenter 
Voldparken.  Desuden afholdtes fore-
drag med en tidligere fodboldlands-
holdsspiller og med en motivational 
speaker. De fire turneringer blev af-
holdt som planlagt i juli måned, hvor 
Ca. 50-70 børn og unge mellem 13-18 
år deltog. De planlagte foredrag blev 
først udskudt til efteråret og siden helt 
aflyst, på grund af Corona-situationen. 
Ansøger meddeler, at foredragene 
planlægges afholdt i 2022. Projektet 
har fået udbetalt 30.000 kr. i støtte. 

33. UPSERVING 
(Celebrating Water)

Ian Brodersen fik støtte til at seks 
kunstnere kunne gennemføre et 
stedsspecifikt installationskunstprojekt 
i Brønshøj Vandtårn den 7.-10. oktober. 
Der indgik lyd-, lys-, billede- og per-
formancekunst samt musik i værket, 
der hyldede elementet vand. Der blev 
afholdt fire koncerter, med i alt 150-
200 publikummer. Projektet er blevet 
til i samarbejde med Brønshøj Vand-
tårn, der har stillet lokaler gratis til rå-
dighed og bidraget med PR. Projektet 
har fået udbetalt 10.000 kr. i støtte.    

34. STORE PLANTEDAG i Hu-
sumparken 

Louise Nordentoft Furbo fik på vegne 
af den nystartede forening ”Husum-

parkens forening” støtte til at afholde 
en plantedag i Husumparken den 26. 
september. Ansøger oplyste efter-
følgende at det var mere besværligt 
og dyrere end forventet at skille sig 
af med det øverste jordlag, hvilket er 
nødvendigt for, at der kan plantes ef-
terfølgende. Ansøger har derfor opgi-
vet projektet og giver afkald på støtten. 
22.500 kr. er ført tilbage i Bydelspul-
jen. 

35. Brønshøj Gadekærs 
Renholdelseslaug 

Tom Petersen har startet et laug til ren-
holdelse af Brønshøj Gadekær og fået 
støtte til at indkøbe et par vaders og en 
gribetang til brug ved oprensningen. 
Første oprensning er foretage og ca. 
10 kg affald blev fjernet fra gadekær og 
omgivelser. Oprensningen fortsætter 
i fremtiden efter behov. Projektet har 
fået udbetalt 2.070 kr. i støtte. 

36. Klimalitteraturfestival 

Husum Bibliotek har i samarbejde 
med biblioteker i Brønshøj, Bispebjerg 
og på Nørrebro afholdt klimalitteratur-
festival i perioden 27. september til 2. 
oktober.  I alt var der 12 indslag, heraf 
to bands, en planteekspert og ni forfat-
tere. Der deltog ca. 200 borgere, heraf 
deltog ca. 65 på bibliotekerne i Brøns-
høj-Husum. Projektet har fået udbetalt 
4.500 kroner fra Bydelspuljen.   

37. EnergiCenterets 
Børnefestival 2021  

Frivilligcenter EnergiCenter Vold-
parken har den 4. september afholdt 
Børnefestival for børnefamilier, hvor 
Rockets Cheerleaders, IF Stadion og 

Copenhagen Green Badminton Club 
fremviste deres aktivitetstilbud. Des-
uden var der aktivitet på EnergiCente-
rets krolfbane, cirkusforestilling med 
Cirkus Panik og koncerter med Liva 
fra MGP, samt med andre unge lokale 
MGP-talenter fra Brønshøj Skole. Der 
deltog ca. 300 personer – heraf ca. 180 
børn. Børnene var i aldersgruppen fra 
helt små børn og op til ca. 12-14 år, og 
deltog sammen med deres forældre 
og bedsteforældre. Projektet har fået 
udbetalt 22.500 kr. 

38. Unge i Tingbjerg-Husum 
går til valg 

Den boligsociale helhedsplan i Ting-
bjerg-Utterslevhuse har i efteråret 
2021 gennemført projektet “Unge i 
Tingbjerg-Husum går til valg”. Formå-
let var at øge unges valgdeltagelse i 
Tingbjerg-Husum til Kommunalvalget 
2021. Den primære målgruppe var 
stemmeberettigede unge mellem 18-
29 år, bosat i Tingbjerg-Husum områ-
det. I samarbejde med Mellemfolkeligt 
Samvirke blev der uddannet valgam-
bassadører, der var på gaden i ugerne 
op til valget.  Der blev afholdt tre val-
garrangementer i Tingbjerg Kulturhus 
med forskellige temaer: fællesspisning 
med oplæg om demokrati, panelde-
bat og valgfest. Der blev uddannet 16 
valgambassadører mellem 14-26 år. 
15 personer deltog i fællesspisningen. 
60-70 personer deltog i paneldebat-
ten. 80-100 personer, primært børn og 
unge, deltog i valgfesten. Projektet har 
fået udbetalt 24.000 kr.  
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39. Æbledag Brønshøj Torv 

Brønshøj Mostelaug har den 2. okto-
ber afholdt æbledag på Brønshøj Torv. 
Arrangementet er en aktivitet, som 
dækker alt om æbler og æblemost. 
Borgerne mostede æbler og der var 
kreativ workshop for børn.  Der deltog 
imellem 300-400 borgere. Projektet 
har fået udbetalt 16.972 kr. i støtte fra 
Bydelspuljen.  

40. Lokalhistorisk skattejagt 
for børnefamilier i Brønshøj 

Jeppe Sand Christensen har i samar-
bejde med Lokalhistorisk Selskab for 
Brønshøj, Husum og Utterslev i efter-
året 2021 udviklet en digital skattejagt 
for børnefamilier, der både guider 
igennem interessante steder og for-
tæller om bydelens historie. Der var 
åbent for input fra Brønshøjborgere i 
weekenden 18.-19. december. Mindst 
5 familier testede skattejagten, der nu 
er åben og tilgængelig for alle via mo-
biltelefon eller tablet. Projektet har fået 
udbetalt 28.500 kr. i støtte fra Bydels-
puljen.  

41. En familiedag 

Lokaludvalget bevilgede i oktober del-
vis støtte til Interkulturelt Kvinderåds 
projekt ”En familie dag”. Ansøger har 
efterfølgende meddelt sekretariatet, 
at det ikke er muligt at gennemføre 
projektet med de tildelte midler og 

det har ikke været muligt at nå at søge 
finansiering andre steder. Ansøger 
gav derfor afkald på støtten. 7.500 kr. 
blev ført tilbage i Bydelspuljen. 

42. Workshop og vinterkon-
cert i lokalerne til den nye 
kulturcafé på EnergiCenter 
Voldparken 

Frivilligcenteret på EnergiCenter Vold-
parken har i samarbejde med deres 
brobygningsnetværk fået støtte til at 
afholde en koncert og en workshop i 
ECVs kommende kulturcafé-lokaler. 
Grundet corona-situationen blev ar-
rangementet udskudt til januar 2022. 
Projektet har fået udbetalt 14.000 kr.  

43. Et lys i mørket 

Nanna Gabrielsen fik støtte til at afholde 
et lys- og musikarrangement på Bel-
lahøj Friluftsscene den 18. december. 
Grundet corona-situationen blev arran-
gementet aflyst og 16.500 kr. blev ført 
tilbage i Bydelspuljen.   

Juletræstænding i Husum Bypark Foto: Kaj Bonne
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Antal puljeansøgninger fordelt på kvarterer**

Udbetalt puljestøtte i kroner fordelt på kvarterer**
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på ansøgernes egne beskrivelser af målgruppen. Hvis en aktivitet har flere målgrupper, er 
den fordelt ud på på disse målgrupper.
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Pulje B og C: Lokaludvalgets egne 
projekter og kommunikation

Pulje B og C – Regnskab

1. Helhedsplan for 
“Kulturaksen” 

Lokaludvalget besluttede i 2020 at 
igangsætte en borgerinddragen-
de proces, der skulle munde ud i en 
helhedsplan for området omkring 
Brønshøj Torv med det kommende 
kulturhus i Brønshøj Gamle Skole 
som centrum for kulturelle aktiviteter 
på strækningen fra Brønshøj Torv til 
Brønshøj Vandtårn. Grundet coro-
na-situationen blev projektet ikke 
igangsat i 2022. I april nedsatte lokal-
udvalget en arbejdsgruppe bestående 
af repræsentanter fra alle lokalud-
valgets fem fagudvalg til at varetage 
processen for en helhedsplan. Ud over 
repræsentanter fra fagudvalgene har 
en repræsentant fra Kultur N, Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen deltaget i 
arbejdsgruppens møder undervejs i 
processen, ligesom en repræsentant 
fra Teknik- og Miljøforvaltningen har 
været involveret i processen. I maj 
2021 bevilgede lokaludvalget 230.000 
kr. til projektet og valgte i juni arkitekt-
firmaet SLA til at bistå med proces-
sen. Den borgerinddragende proces i 
forbindelse med helhedsplanen havde 
til formål at indsamle idéer til, hvor-
dan området omkring Brønshøj Torv 
kan udvikles og skabe bedre sam-
menhæng imellem de kommunale 
bygninger, både indendørs og uden-
dørs. Formålet er at udnytte områdets 
potentialer for aktiviteter og fælles-
skaber – og gøre det mere attraktivt 
for københavnere, lokale foreninger, 
erhvervsliv og andre aktører at besøge 
og bruge bygningerne og udendør-

sarealerne.  De beskrevne projekter 
i helhedsplanen kan senere søges 
finansieret via bevillinger fra fx fonde, 
Borgerrepræsentationen m.v.  Proces-
sen blev indledt med et åbent borger-
møde med ca. 70 deltagere. Desuden 
har der været tilbagevendende åbent 
hus-arrangementer i Brønshøj Gam-
le Skole, dialogmøde med det loka-
le erhvervsliv, to arbejdsworkshops, 
workshop med skoleelever og der er 
udsendt en spørgeskemaundersø-
gelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel. 
Den færdige helhedsplan skal bruges 
i lokaludvalgets og Kultur- og Fritids-
forvaltningens videre arbejde med 
udvikling af området omkring Brøns-
høj Torv. Projektet har haft udgifter til 
honorar til SLA, kommunikation, for-
plejning, fotoudstilling og gavekurve 
m.m. Der er brugt 221.833,13 kr. på 
projektet. 

2. Drift af app’en ’2700 
Brønshøj’ 
I 2016 lancerede Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg kulturarvs-app’en ’2700 
Brønshøj’. App’en viser et kort over 
bydelen med vandreruter og tilhøren-
de audiofortællinger om forskellige 
kvarterer og seværdigheder, og med 
sin telefon i hånden kan brugeren 
blive guidet rundt i bydelen og høre 
spændende historier. Der er en årlig 
driftsomkostning på 3.600 kr. til ho-
sting. Denne udgift har tidligere været 
bagudbetalt, hvilket er rettet op i år, så 
der har udgifter på 7.200 kr. til de årli-
ge driftsomkostninger for både 2020 
og for 2021.  

Pulje B og C – Afrapporteringer fra bevilgede 
egne projekter (numre refererer til regnskabet)

Nr. Projektnavn
Bevilget 

beløb
Forbrugt 

beløb
1 Helhedsplan for “Kulturaksen” 230.000 kr. 221.836 kr.

2 Drift af app’en ’2700 Brønshøj’ 7.200 kr. 7.200 kr.

3 Mosetræf 47.500 kr. 47.577 kr.

4 Genåbningsfest for Bellahøj Friluftsscene 50.000 kr. 48.700 kr.

5 Infomøde om lokalplan for Tingbjerg 7.000 kr. 7.000 kr.

6 Borgermøde om Bystævneparken 11.500 kr. 11.116 kr.

7 Vælgermøde Kommunalvalg 15.000 kr. 10.300 kr.

8 Bydelspris 2021 11.150 kr. 10.380 kr.

9 Workshop Naturværksted 20.000 kr. 20.600 kr.

10 Reception nye skilte i Mosen 8.000 kr. 4.558 kr.

11 Ekstrabevilling til årsskift/indstik 27.000 kr. 24.025 kr.

12 Valgevent/film om vandmiljøet 4.500 kr. 4.500 kr.

13 Jul i Brønshøj Vandtårn 45.000 kr. 41.987 kr.

14 Opdatering af app’en ‘2700 Brønshøj’ 25.000 kr. 25.000 kr.

15 Sundhedsnetværksmøde 14.000 kr. 8.740 kr.

16 Videoer til valg til lokaludvalget 14.000 kr. 10.500 kr.

17 Ungeinddragelse helhedsplan  20.000 kr. 20.000 kr.

18 Tryk af plancher om Utterslev Mose 13.500 kr. 11.832 kr.

19 Udseendelse i e-Boks 22.000 kr. 21.520 kr.

20 Kulturcontainer 90.000 kr. 90.000 kr.

21 Tryk af helhedsplan 20.000 kr. 19.750 kr.

Pulje B i alt 702.350 kr. 667.121 kr.22 Fast klumme i Brønshøj-Husum Avis  70.000 kr. 67.333 kr.

23 Årsskrift/indstik 70.000 kr. 70.000 kr.

24 Facebook-boost 0 kr. 656 kr.

Pulje C i alt 140.000 kr. 137.989 kr.

Samlet: Pulje B & C i alt 842.350 kr. 805.110 kr.



28  2928  29

Pulje B og C 
– Afrapporteringer

3. Mosetræf 

Søndag den 19. september afholdt 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg Mo-
setræf i Utterslev Mose i samarbejde 
med Bispebjerg Lokaludvalg og en 
arrangementsgruppe bestående af 
frivillige borgere. Arrangements-
gruppen blev formet efter en proces 
med online webinar og fem kursus-
gange, hvor deltagerne blev klogere 
på Utterslev Moses historie og blev 
undervist i arrangementsplanlægning, 
fundraising m.m. Til Mosetræffet var 
der aktiviteter flere forskellige steder i 
Utterslev Mose, bl.a. krea-workshops, 
børnekoncert, naturformidling, yoga, 
paneldebat og meget mere. Efter af-
holdelsen af Mosetræffet er der holdt 
stiftende generalforsamling for for-
eningen Utterslev Moses Venner, som 
efter planen skal arrangere Mosetræf 
de kommende år. Projektet har haft 
udgifter til kursusforløb, honorarer til 
aktiviteter, leje af udstyr, materialer til 
aktiviteter, kommunikation, forplejning 
m.m. Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
har afholdt udgifter for 47.576,57 kr. 

4. Genåbningsfest for Bella-
høj Friluftsscene 
Lørdag den 14. august afholdt Brøns-
høj-Husum Lokaludvalg genåb-
ningsfest for Bellahøj Friluftsscene 
i samarbejde med Teknik- og Miljø-
forvaltningen, Kultur N/Kulturhuset 
Pilegården, Sammen om Bellahøj og 
lokaludvalgene i Vanløse og Bispe-
bjerg. Søren Axel Cloos og Lis Søkvist 
har været Brønshøj-Husum Lokalud-
valgs repræsentanter i den tværgåen-
de planlægningsgruppe. Projektle-
delsen blev varetaget af Kulturhuset 
Pilegården. 

På baggrund af egne oplevelser og re-
feratet fra et evalueringsmøde i plan-
lægningsgruppen har Kulturudvalget 
evalueret genåbningsfesten og udtrykt 
stor tilfredshed med arrangementet. 
Trods corona-restriktioner var arran-
gementet godt besøgt med omkring 
1.000 deltagere. Under Kulturudval-
gets evaluering af arrangementet 
understregede Lis Søkvist betydning-
en af, at der tages fat på at få løst nogle 
af de praktiske udfordringer i forbin-
delse med afviklingen af aktiviteter 
på scenen. Ønske om flere toiletter, 
overdækning af scene, samt besværlig 
adgang til el og toilet ter.

Projektet har haft udgifter til teknik og 
udstyr, kunstnerhonorarer, PR, forplej-
ning, hegn, renhold m.m. Teknik- og 
Miljøforvaltningen, Bispebjerg Loka-
ludvalg og Vanløse Lokaludvalg har 
bidraget økonomisk. Lokaludvalget har 
afholdt udgifter for 48.700 kr. til pro-
jektet. 

5. Infomøde om 
lokalplan for Tingbjerg 

Den 27. april afholdt Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg digitalt borgermøde om 
lokalplanen for Tingbjerg i samarbejde 
med Københavns Kommune. På mø-
det deltog repræsentanter fra Køben-
havns Kommune, boligorganisationer-
ne SAB og FSB samt NREP, der bygger 
de private boliger i Tingbjerg. Forud 
for mødet fik lokaludvalget produceret 
en informationsvideo om lokalplanen 
og borgermødet. 80 personer deltog. 
Der er brugt 7.000 kr. på projektet, der 
havde udgifter til videoproduktion og 
streaming.  

 

6. Borgermøde om Bystæv-
neparken 

En helhedsplan er på vej for Bystæv-
neparken – der skal blive til “Husum 
Haveby” – en ny bydel i bydelen, med 
boliger, haver, plejehjem og institu-
tioner. Den 19. maj afholdt lokalud-
valget et digitalt borgermøde med 
det formål at informere og diskutere 
helhedsplanen. 50 personer deltog 
over Facebook. En optagelse af mødet 
blev efterfølgende lagt på lokaludval-
gets hjemmeside. 100 personer har 
set hele eller dele af optagelsen. Der er 
brugt 11.116 kr. på projektet, der havde 
udgifter til livestreaming og videopro-
duktion, annoncering og forplejning.  

7. Vælgermøde Kommunal-
valg 

I anledningen af kommunalvalget 
inviterede lokaludvalget på vælgermø-
de på Husum Skole den 2. november. 
Formål var at diskutere lokalpolitiske 
problemstillinger frem til kommu-
nalvalget. Mødet blev filmet og live-
streamet og optagelsen blev efter-
følgende lagt op på lokaludvalgets 
hjemmeside. 100 personer deltog i 
mødet samt 15 personer online. Vide-
ooptagelsen har efterfølgende været 
set af ca. 100 personer. Der er brugt 
10.300 kr. på projektet, der havde 
udgifter til livestreaming og videopro-
duktion, annoncering og forplejning. 

8. Bydelspris 2021 

Årets bydelspris på 10.000 kr. gik til 
Michael Petersen, der har tegnet il-
lustrationerne af dyrelivet i Utterslev 
Mose. Michael Petersen modtog By-
delsprisen, fordi han har sat et varigt 
præg på bydelen og på Utterslev Mose 

ved at illustrere mosens dyre- og 
planteliv med smukke tegninger, fine 
tekster og flotte skiltehuse. Bydelspri-
sen blev overrakt på årets Mosetræf 
den 19. september.  

Alle borgere har kunnet indstille en 
person/forening til årets bydelspris via 
Facebook, mail og borgerpanel, og der 
blev indstillet i alt 19 forskellige kandi-
dater til bydelsprisen. 

Udover selve prisen på 10.000 kr. var 
der udgifter til en buket blomster og et 
diplom, og der er brugt 10.380 kr. 

9. Workshop Naturværksted 

Lokaludvalget arbejder på at få etable-
ret et naturværksted ved EnergiCenter 
Voldparken og afholdt i den forbindel-
se en workshop på EnergiCenter Vold-
parken med deltagelse af blandt andre 
de boligsociale helhedsplaner, Steno 
forskningsenhed under Region Ho-
vedstaden og ansatte fra EnergiCenter 
Voldparken. Projektet havde udgifter 
til facilitering af workshoppen samt 
forplejning, i alt 20.600 kr. 

10. Reception nye skilte i Mo-
sen 

Den 9. december afholdt lokaludval-
get reception i Mosehuset, Mosesvin-
get 3 i forbindelse med opsætningen 
af tre skiltehuse i Utterslev Mose. Med 
denne skilteopsætning afsluttes loka-
ludvalgets og Teknik- og Miljøforvalt-
ningens arbejde med at udvikle næste 
generations skiltning i Utterslev Mose. 
Dette er sket i tæt samarbejde med 
Michael Petersen, der har designet 
plancher samt det nye skiltehus. Pro-
jektet har haft udgifter for 4.558 kr. til 
forplejning. 
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11. Ekstrabevilling til års-
skift/indstik 
Se beskrivelsen under projekt “Årskift/
indstik”. Projektet blev mere omfatten-
de og derfor dyrere end først budget-
teret, derfor bevilgede lokaludvalget 
ekstra midler fra pulje B til årsskriftet.  

12. Valgevent/film om vand-
miljøet 

Lokaludvalget inviterede i forbindelse 
med årets Mosetræf den 19. septem-
ber en bred kreds af kandidater til det 
kommende kommunevalg til debat 
om vandmiljøet i Utterslev Mose. Der 
var ikke nogen udgifter forbundet med 
selve debatten. Bevillingen blev ste-
det brugt på en film, der satte fokus 
på udfordringerne med vandmiljøet i 
mosen. Der er brugt 4.500 kr. på film-
produktion. 

13. Jul i Brønshøj Vandtårn 

Lokaludvalget afholdt for ottende år 
i træk et julearrangement i Brønshøj 
Vandtårn lørdag den 4. december i 
samarbejde med Kulturhuset Pilegår-
den og Foreningen Brønshøj Vand-
tårn. Lyset på vandtårnet blev tændt 
digitalt, efter 1500 borgere havde klik-
ket sig ind på en hjemmeside oprettet 
til formålet. Derudover var der ildshow 
og optog ved Cirkus Panik og kon-
certer i vandtårnet med optræden af 
Vokalensemblet Dekorum og saxofon-
kvartetten JougaSax. Grundet coro-
na-situationen og forsamlingsloftet var 
der sat 70 billetter til salg pr. koncert. 
Der har været udgifter til honorarer til 
optrædende, webudvikling, kommuni-
kation, leje af gasvarmere samt forplej-
ning. Foreningen Brønshøj vandtårn 
afholdt en del af udgifterne og varetog 

billetsalg. I alt har lokaludvalget for-
brugt 41.986,72 kr. 

14. Opdatering af app’en 
‘2700 Brønshøj’ 
I løbet af 2021 har en arbejdsgruppe 
i lokaludvalget gennemgået app’en 
’2700 Brønshøj’, og lokaludvalget 
har besluttet at få opdateret app’en 
med ny hovedmenu, hvor ruter, lege-
pladser, motionspladser og toiletter i 
Brønshøj-Husum nu er markeret. I alt 
har lokaludvalget brugt 25.000 kr. 

15. Sundhedsnetværksmøde 

Lokaludvalget har i 2021 fortsat Sund-
hedsnetværket, som har til formål at 
skabe netværk mellem sundhedsak-
tører i bydelen. Den 3. november blev 
der afholdt møde i Sundhedsnetvær-
ket i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. 40 
personer deltog.  

Som en del af projektet producerede 
elever fra Next små film om Sund-
hedsnetværket.  

Projektet havde udgifter til lokaleleje, 
forplejning og videoproduktion, i alt 
8.740 kr. 

16. Videoer til valg til lokal-
udvalget 

I anledningen af valget til Brøns-
høj-Husum Lokaludvalg i februar 
2022 besluttede lokaludvalget at få 
produceret fire videoer, der gennem 
interviews med nuværende medlem-
mer og billeder af bydelen gjorde 
opmærksom på valget bl.a. ved at for-
midle hvilke resultater lokaludvalget 
har opnået hen over årerne. Videoer-
ne er tilgængelige på lokaludvalgets 

hjemmeside og har desuden været 
brugt på sociale medier m.v. Projektet 
havde udgifter for 10.500 kr. i stedet 
for de bevilgede 14.000 kr., da der kun 
blev produceret tre videoer.  

17. Ungeinddragelse helheds-
plan  

Som en del af arbejdet med udarbej-
delsen af en helhedsplan for området 
omkring Brønshøj Torv besluttede 
lokaludvalget at holde en særskilt 
walk’n’talk-workshop den 5. novem-
ber for elever på Brønshøj og Bellahøj 
Skole, for at få input til helhedsplanen 
fra en ung målgruppe. Workshoppen 
blev afholdt af arkitektfirmaet SLA 
med deltagelse fra lokaludvalgsmed-
lem Kirsten Møller. Resultaterne fra 
workshoppen er beskrevet i den fær-
dige helhedsplan. Projektet rummede 
udgifter til honorar for workshopfacili-
tering. Projektet har brugt 20.000 kr.  

18. Tryk af plancher om Ut-
terslev Mose 

Lokaludvalget har fået trykt 23 plan-
cher i forbindelse med udstilling af 
Utterslev Moses nye skilte. Plancherne 
blev fremvist til en reception den 9. 
december og kan derudover bruges til 
at præsentere Utterslev Mose og dens 
natur i forbindelse med møder om 
mosen og andre arrangementer i re-
lation til Utterslev Mose. Der er brugt 
11.832 kr. på tryk af plancher.    

19. Udsendelse i e-Boks 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslut-
tede at udsende information om val-
get til lokaludvalg samt invitation til at 
melde sig ind i Brønshøj-Husum Bor-

gerpanel via e-Boks. Alle indbyggere 
over 18 år har fået informationen til-
sendt i deres digitale postkasse.  Pro-
jektet har brugt 22.520 kr. 

20. Kulturcontainer 

I 2022 vil Kulturhuset Pilegården være 
delvist matrikelløs pga. flytning og 
ombygning af Brønshøj Gamle Skole. 
I den forbindelse har Lokaludvalget 
og Kultur N indgået et samarbejde 
om indkøb af en container til Brønshøj 
Torv til forskellige pop-up aktiviteter 
iværksat af kulturhuset, foreninger mfl. 
Containeren skal danne base for aktivi-
teter, afholdt af Kultur Nord, men kan 
også efter aftale bruges af foreninger, 
lokaludvalget mfl., der arrangerer 
forskellige aktiviteter på og omkring 
Brønshøj Torv. Kultur N står for indkøb, 
tilladelser fra Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, indretning, drift og udlån af 
containeren. Containeren forventes, 
mod et mindre beløb, at kunne flyttes 
og placeres i længere perioder andre 
steder i Brønshøj-Husum. Containeren 
kostede 180.000 kr., hvoraf lokaludval-
get har betalt 90.000 kr. 

21. Tryk af helhedsplan 

Lokaludvalget besluttede at få trykt 
200 eksemplarer af helhedsplanen 
for “Kulturaksen” - området omkring 
Brønshøj Torv. Helhedsplanen uddeles 
til interesserede borgere, politikere 
m.fl. Tryk af helhedsplanen kostede 
19.750 kr.  

22. Fast klumme i Brøns-
høj-Husum Avis  

Lokaludvalget har en fast måned-
lig klumme i Brønshøj-Husum Avis 
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ugen efter hvert lokaludvalgsmøde. 
Klummen er en halv avisside, fortæl-
ler bredt om lokaludvalgets projekter, 
møder og indsatser og har en fast 
placering på side syv i Brønshøj-Hu-
sum Avis. Klummen er indrykket hver 
måned undtagen juli. Derudover har 
lokaludvalget haft et digitalt banner på 
Brønshøj-Husum Avis hjemmeside, 
der har linket til lokaludvalgets hjem-
meside. Der har været udgifter til 11 
halvsides annoncer og digitale banne-
re, og der er brugt 67.333 kr. 

23. Årsskrift/indstik 
Lokaludvalget fik produceret et otte 
siders indstik i Brønshøj-Husum Avis 
om en række af de projekter, som 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har 
arbejdet med siden lokaludvalget 
startede i 2008. Artiklerne i indstillet 
omhandlede bl.a. Sundhedsnetvær-
ket, Husumparken, helhedsplanen for 
“Kulturaksen” og EnergiCenter Vold-
parken. Desuden informerede indstik-
ket om det kommende valg til lokalud-
valget. Indstikket var en erstatning for 
den Bydelsguide, som lokaludvalget i 
flere år har lavet og fået husstandsom-
delt i hele bydelen. Projektet har haft 
udgifter til tryk og omdeling, honorar 
til journalist samt til fotos og illustrati-
oner. Der er brugt 70.000 kr. fra pulje 
C og 24.025 kr. fra pulje B, i alt 94.025 
kr.  

24. Facebook-boost 

Der har været udgifter til reklame for 
enkelte af lokaludvalgets borgermøder 
via Facebook (boost af Facebook-begi-
venheder). Der er brugt i alt 655,99 kr. 

Mosetræf 2021 Foto: Merete Pedersen
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Pulje B og C – Analyse og statistik

Forbrugte puljemidler fordelt på fagudvalg**

Egne projekter fordelt på kvarterer*

90.687 kr.
12%

0 kr.
0%

18.116 kr.
2%

8.740 kr.
1%

41.490 kr.
5%

646.077 kr.
80%

KULTUR

BØRN, UNGE, FRITID OG
IDRÆT

BYUDVIKLING

SOCIAL OG SUNDHED

MILJØ

HELE LOKALUDVALGET,
KOMMUNIKATION OG
ANDET

* Diagrammet viser hvilket kvarter, projekterne finder sted i eller omhandler. Hvis et pro-
jekt foregår i flere kvarterer, er det fordelt ud på disse kvarterer.
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** Diagrammerne viser hvilke fagudvalg, der der har igangsat projektet. De projekter, der 
ikke starter i ét fagudvalg men som går på tværs, er i kategorien ”Hele lokaludvalget, kom-
munikation og andet” – fx projektet Helhedsplan for “Kulturaksen”. 
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