
 
 

 

     

 

   

 

Til Borgerrepræsentationen 

 

 

 

      

  
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønsker til Borgerrepræ-
sentationens forhandlinger om Overførselssagen 

  

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil i forbindelse med Borgerre-
præsentationens kommende forhandlinger om Overførsels-
sagen gøre opmærksom på en række ønsker og behov i byde-
len i ikke-prioriteret rækkefølge: 
 

• Idrætshelhedsplan for Tingbjerg. 
• Cykel- og gangsti over Vestvolden. 
• Oprensning af Fæstningskanalen og fokus på vandmil-

jøet i Utterslev Mose. 
• Boardwalk i Kirkemosen. 
• Teltoverdækning til Bellahøj Friluftsscene. 
• Et eller flere toiletter til Bellahøj Friluftsscene. 
• Terrasse til det nye kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. 

 
 
Idrætshelhedsplan for Tingbjerg 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker, at Borgerrepræsentati-
onen prioriterer 1,5 mio. kr. til idrætshelhedsplan for Ting-
bjerg. 
 
Tingbjerg gennemgår i disse år en række større forandringer. 
Med byudviklingsplanen for Tingbjerg, store helhedsrenove-
ringer af de eksisterende ejendomme, opførelse af nye boli-
ger, infrastrukturprojekt og Københavns Kommunes investe-
ringer i institutioner (vuggestuer, børnehaver, klubtilbud og 
plejecenter), er der store forandringer i gang. For at 
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understøtte en helhedsorienteret udvikling og sikre en sam-
menhængskraft finder lokaludvalget - sammen med DGI Ho-
vedstaden - det afgørende, at idrætshelhedsplanen indgår 
som et aktivt og centralt element i udviklingen af områdets re-
kreative muligheder. 
 
Dertil skal det nævnes, at lokaludvalget d. 27. april 2021 af-
holdt digitalt borgermøde om lokalplanen for Tingbjerg - i 
samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, NREP og bo-
ligorganisationerne. Her deltog 70-80 borgere og her stod 
det klart, at beboerne i Tingbjerg er kede af at miste fælles 
områder i forbindelse med byudviklingen og fortætningen i 
Tingbjerg. Lokaludvalget mener derfor, at en idrætshelheds-
plan for Tingbjerg vil bidrage til, at nuværende og kommende 
beboere samt besøgende udefra, får et nyt attraktivt fælles 
mødested, der indbyder til en variation af idrætsaktiviteter. 
Lokaludvalget vil i forbindelse med en planlægningsbevilling 
meget gerne bidrage til involvering af lokale aktører. 
 
Se medsendte bilag: ’Visionsoplæg: Idrætspark for Tingbjerg’. 
 
 
Ekstra midler til etablering af cykel- og gangsti over Fæst-
ningskanalen 
Lokaludvalget har løbende arbejdet for og fulgt med i etable-
ringen af Husumforbindelsen, der skal binde Husum og Ting-
bjerg bedre sammen. Cykel- og gangstien over Fæstningska-
nalen er endnu ikke blevet etableret.  
 
Lokaludvalget er opmærksomme på, at træer er blevet erklæ-
ret bevaringsværdige i forbindelse med lokalplanen for Ting-
bjerg og at det kan fordyre projektet, når broen skal etableres. 
Lokaludvalget ønsker derfor, at der afsættes ekstra midler, så 
etableringen af cykel- og gangstien sikres.   
 
 
Bedre vandkvalitet i Utterslev Mose og Fæstningskanalen 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker, at bedre vandkvalitet i Ut-
terslev Mose og Fæstningskanelen prioriteres og har længe 
gjort opmærksom på behovet herfor - senest ved Borgerrepræ-
sentations budgetforhandlinger om budget 2022. 
 
Hvis Utterslev Mose skal have en stabil og god vandkvalitet, er 
det nødvendigt at færdiggøre oprensningen af sediment i 
Fæstningskanalen og forbedre gennemstrømningen af rent 
vand. Oprensningen er af Teknik- og Miljøforvaltningen 
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vurderet som én af de fire væsentligste indsatser for at for-
bedre vandmiljøet i Utterslev Mose jf. (TMU-mødet d. 9. no-
vember 2020).  
 
 
Boardwalk i Kirkemosen 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker, at der prioriteres midler 
til etablering af et boardwalk/gangbroforbindelse henover Kir-
kemosen. Under corona-nedlukningerne er borgerne begyndt 
at bruge naturen i højere grad og en lille bro vil gøre området 
ved Kirkemosen tilgængeligt og mere attraktivt, så man ikke skal 
ud til Hareskovvejen, men i stedet gå hele vejen rundt om Kirke-
mosen. 
 

To borgere henvendte sig i december 2020 til lokaludvalget 

med ønske om at få etableret en sti- og broforbindelse over ren-

den i Kirkemosens nordøstlige hjørne. Projektet vurderes i fin 

overensstemmelse med udviklingsplanen for Utterslev Mose 

og helhedsplanen for Utterslev Mose. Lokaludvalget nedsatte 

derfor en arbejdsgruppe, der sammen med de to borgere og to 

medlemmer af lokaludvalgets Miljøudvalg arbejdede videre 

hermed. På den baggrund har lokaludvalget d. 5. marts 2021 

fremsendt en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget – og øn-

sker, at midler til etablering af boardwalk prioriteres i overfør-

selssagen. 

 
 
Teltoverdækning til Bellahøj Friluftsscene 
Lokaludvalget ønsker, at der prioriteres midler til teltoverdæk-
ning af Bellahøj Friluftsscene i det meste af sæsonen fra maj-
september. 
 
Bellahøj Friluftsscene har gennemgået en stor renovering og 
står nu klar til at blive taget i brug. Lørdag d. 14. august 2021 
blev renoveringen af scenen fejret i samarbejde mellem lokal-
udvalgene i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Vanløse, Kultur 
Nord og Teknik- og Miljøforvaltningen. Dertil har Brønshøj-
Husum lokaludvalg taget initiativ til at kontakte hhv. Det Kon-
gelige Teater og Folketeatret, som planlægger arrangementer 
på scenen allerede fra 2022.  
 
For at sikre arrangementer mod skiftende vejrforhold og gøre 
det enkelt og billigt for forskellige aktører at afholde forestil-
linger, koncerter, cirkus mm. vil et telt i det meste af sæsonen 
være en stor økonomisk og praktisk hjælp. Lokaludvalgets 
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Kulturudvalg har sammen med medarbejdere fra Kultur Nord 
været i dialog med Cirkus Panik, der vurderer, at et nyt telt til 
overdækning vil koste ca. 350.000 kr. og hertil 7.000 kr. pr. op 
- og nedtagning. Lokaludvalget mener, at det er en langt mere 
økonomisk og holdbar løsning end ad hoc opsætning. I dag 
vil arrangører af forestillinger og koncerter mv. på Bellahøj Fri-
luftsscene hver gang skulle rejse midler til teltoverdækning af 
scenen. Det er erfaringen at et telt på scenen for en weekend 
koster min. 25.000 kr. Et telt, der kan anvendes hvert år i hele 
sæsonen, vil dermed koste næsten det samme, som teltop-
sætninger for bare den første sæsonen. 
 
 
Et eller flere toiletter på Bellahøj Friluftsscene 
Lokaludvalget gør hermed også opmærksom på, at de nuvæ-
rende toiletfaciliteter med 3 toiletter på Bellahøj Friluftsscene 
ikke kan dække behovet, når op til 2.000 gæster fremover 
samles. Dertil mangler optrædende også adgang til toiletfaci-
liteter. Derfor ønsker lokaludvalget, at der prioriteres midler til 
et eller flere toiletter på Bellahøj Friluftsscene. De gamle toilet-
ter kunne også trænge til en lettere renovering. 
 
 
Terrasse til nyt kulturhus på Brønshøj Torv 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i mange år haft en vision 
om at skabe et samlet kulturelt centrum i området på og om-
kring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale 
bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle 
Skole, Pavillonen, Rytterskolen og Brønshøj Bibliotek.   
 
På baggrund af vores vision og en meget bred borgerinddra-
gelse i 2021, har lokaludvalget udarbejdet en helhedsplan for 
området. Det er sket i et samarbejde med borgerne og med 
arkitektfirmaet SLA, der har samlet og visualiseret ønsker til 
området på og omkring Brønshøj Torv, så ude- og inde arealer 
kan spille bedre sammen. Helhedsplanen er nu færdig og kan 
læses digitalt: Helhedsplan-for-Brønshøj-Kulturakse-dec-
2021.pdf (kk.dk). Lokaludvalget præsenterer helhedsplanen 
på borgermøde d. 8. marts. 
 
Det er et stort ønske, at der etableres en terrasse på Brønshøj 
Gamle Skole i forbindelse med ombygningen til kulturhus. 
Lokaludvalget har fået visualiseret denne terrasse af en lokal 
arkitekt og har sendt tegningerne til Kultur- og Fritidsudvalget 
til deres møde d. 19. december 2020. Arkitekten har skønnet 
at en sådan terrasse vi beløbe sig til ca. 500.000 kr. inklusive 
rådgivning.  
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Lokaludvalget er opmærksomme på, at Brønshøj Gammel 
Skole er en bevaringsværdig bygning, men såfremt anlæg af 
en terrasse kan godkendes, vil en terrasse bidrage til væsent-
lig synergi mellem inde- og udearaler, åbne det nye kulturhus 
op mod Brønshøj Torv og sikre bedre arealanvendelse af de 
kommunale kvadratmeter, både inde og ude til ophold og di-
verse kulturelle aktiviteter. Derudover vil en terrasse skabe let-
tere adgang til og fra kulturhuset og åbne og udvide den 
planlagte cafe. Derfor ønsker lokaludvalget, at der prioriteres 
midler hertil. 
 
 
 
På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 
Hans S. Christensen, formand 
 


