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Udvalgenes diskussion
BUFI
Har ikke diskuteret arbejdsplan.

Byudviklingsudvalget:
Punkter til arbejdsplan 2020:







Trafikplan for Brønshøj-Husum (Borgermøde)
Handelslivet (møde med HBH)
Den almene boligsektor (Tingbjerg, Gadelandet, Bellahøj)
Fortætning af villakvarterer
Seniorbofællesskaber
Høringer

Derudover kunne vi ønske os at være tættere knyttet til AAB 38 projektet, f.eks. ved at have
en repræsentant i projektet. Til en start kunne vi bede dem om at komme og fortælle,
hvordan det går.

Endelig kunne vi tænke os et møde med forvaltningen om Bystævneparken, hvor de kunne
fortælle, hvor langt de er kommet hvad der sker fremover. Sekretariatet vil kunne arrangere
et sådant møde.

Social- og Sundhedsudvalget:
Vi kan også overveje om sundhedsnetværksmødet måske kan give os nogle temaer eller
konkrete indsatser, vi kan tage med i arbejdsplanen.
Vi er enige om, at vi ikke har lagt os fast på vores indsatsområder for 2020 endnu.
Det kan være, at der viser sig nogle oplagte temaer efter netværksmødet i morgen og dem vil
vi gerne kunne gribe.
Derudover skal følgende punkter på:
Bydelspris
Høringssvar
Udvalget vil gerne finde ud af, om man kan oversigt over kommende høringer
Borgerbesøg
Vi skal have flere borgerbesøg.
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Kulturudvalget
1. Det kommende års aktiviteter. KUs indspark til aktivitetsplan og budget
1. 2700Kulturdag
2. At udtænke den fremadrettede strategi for de kommende år så det sikres:
- At vandtårnet bliver en levende ny kulturinstitution
- At Brønshøj gl. Skole med det omgivende torv og Rytterskolen bliver det nye ”kulturhus”
- At Bellahøj Friluftsscene bliver en ny stor kulturinstitution
Vi vil i KU tage en diskussion på december mødet om vi skal tage et år i strategiboks.
Vi skal udvikle strategi for hvordan vi vil involvere politikerne og hvordan vi vil mobilisere borgerne.
Kirsten tager spørgsmålet om ansvarsdelingen mellem LU, Pilegården og Foreningen Brønshøj Vandtårn op i
FU.

Miljøudvalget
Miljøudvalgets oplæg til 2020-arbejdsplanen

Arbejdsplanen danner den årlige ramme for Lokaludvalgets
arbejde. I tilknytning til indsatsbeskrivelserne er der et
budget som godkendes på Lokaludvalgsmødet til december. Så
opgaven er ikke blot at indkredse en række indsatser men også at
påhæfte dem en rimelig kvalificeret økonomi.
Som Miljøudvalg arbejder vi et felt, der dels er defineret af
den aktuelle bydelsplans indsatsområder, hvilket konkret er
Naturbyen og Naturparken (Utterslev Mose) Dels af kommunens
aktuelle politikker og strategier på miljø-, natur- og
klimaområdet. Herudover sender Lokaludvalget (indimellem)
signaler om at vi skal give opmærksomhed til særlige temaer,
ligesom miljøudvalgets medlemmer også typisk kan pege på lokale
initiativer vi bør støtte på forskellig vis.
Dette er et oplæg til dialog på tværs af Lokaludvalgets
fagudvalg omkring de indsatser der har en tydelig tværfaglig
karakter

2020 indsatser

Fæstningskanalen
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Vandmiljøet
Den brændende platform er EU’s Vandrammedirektiv om god
økologisk kvalitet i kanalen og mosen senest 2027 samt stank 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 notat om
Fæstningskanalen, der skal give et overblik omkring
rollefordelingen mellem kommuner og forsyningsselskaber,
herunder det juridiske grundlag bag de fortsatte
spildevandsudledninger. Notatet skal endvidere 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 vandets
veje i bydelen. 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 handler om hvad der kan og skal gøres. Hvad vil kommuner og
forsyningsselskaber? Kan borgerne deltage i
dokumentationsarbejdet eller lave undersøgelser? Der tages
kontakt til universiteter med henblik på at undersøge
potentialet for at igangsætte et Citizens science forløb.

Økonomi: 5-10.000 kr.

Vi bygger bro
Det skal undersøges om der blandt de lokale spejdere og
boligsociale helhedsplaner vil være interesse for at bygge en
midlertidig hængebro tværs over Fæstningskanalen på stedet hvor
den kommende Husumforbindelse skal etableres. Formålet er at
give områdets unge en enestående mulighed for at skabe noget
stort og spektakulært, der giver en masse erfaringer med
samarbejde, håndværk og udeliv. Et sådan samskabelsesprojekt ser
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Miljøudvalget som en begivenhed, der kan styrke samarbejdet
mellem områdets mange organisationer og foreningsliv og give
vigtige erfaringer med samskabelse i byudviklingen, hvilket også
er centralt for udviklingen af Naturbyen.
Udgifterne til anlægget skal komme fra fondsmidler og lokale
puljer via ansøgninger fra de involverede foreninger.
Lokaludvalgets bidrag kan bestå i at facilitere idéudviklingen
og bistå med viden om kommunale tilladelser.

Naturbyen
Arbejdet omkring Naturbyen går på flere ben og er i løbet af
2019 er Naturbyen i højere grad blevet et mere fælles anlæggende
mellem Lokaludvalget og EnergiCenter Voldparken (ECV)
1.
Aktiviteter i byhaven
I 2020 har ECV planer om en fortsættelse af familiehavekurset
fra forår til efterår. Herudover opstartes en kulinarisk
fritidsordning i foråret. Ultimo august gennemføres en større
fællesspisning i forbindelse med Copenhagen Cooking. Hertil har
der været stemning for at gennemføre en række mindre
begivenheder i forbindelse med det ugentlige folkekøkken i regi
af aktivitetskalenderen.
2. Naturbyens Forårsfest
De gode erfaringer fra arrangementet 11. maj 2019 skal omsættes
Der er i den forbindelse blevet talt om at udvide arrangementet
til at starte om torsdagen ifm. folkekøkkenet og inddrage
daginstitutionerne til at stå for fredagens dagsprogram.
Forslag: 14-16 maj
Økonomi. 50.000 kr. 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 egentligt program for et halvår ad
gangen.
I omegnen af 20.000 kr.

4. Netværksopbygning
I 2020 skal vi have dannet et netværk omkring Naturbyen. Et
netværk, der er drevet af lysten til at opleve aktiviteter spire
frem og nye fællesskaber og partnerskaber danne sig. Dette
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netværk skal i samarbejde med Lokaludvalget og EnergiCenter
Voldparken igangsætte aktiviteter og mobilisere ressourcer.
Hvordan kan vi styrke netværksopbygningen omkring Naturbyen så
der bliver skabt en base af engagerede borgere for hvem arbejdet
med at udvikle Naturbyen bliver en hjertesag?
Der skal i 2020 endvidere samarbejdes med EnergiCenter
Voldparken om at udvikle den socialøkonomisk virksomhed bag
Naturbyen.
Forslag:
I samarbejde med andre lokale aktører arrangeres en række
cafémøder med foredrag og plads til idéudvikling. Hvilke temaer
og metoder der har det største potentiale? (Udsatte) børns
naturrelationer, haveaktiviteter eller genbrugsværksteder?
Økonomi 5-10.000 kr

Utterslev Mose
Skilte i mosen
2020 skal være året der etableres en ny generation skiltning i
Utterslev Mose. Når skiltegruppen har udarbejdet en
sammenhængende skilteoplæg starter der en dialogproces med
Teknik- og Miljøforvaltningens forskellige enheder med henblik
på at få kvalificeret materialet og det tilknyttede budget.
Herudover skal der udarbejdes en køreplan og en model for
hvordan lokaludvalgene fortsat inddrages i projektet frem mod
den egentlige etablering af det nye skilteprogram. Der er næppe
nogen økonomi forbundet til projektet, med mindre, der skal
afsættes midler til et indvielsesarrangement.
På sidste møde i Miljøudvalget blev det foreslået at
skiltegruppen skal arbejde for det bedst mulige projekt og ikke
nødvendigvis holde os inden for budgetrammen på 200.000 kr.
Opgaven bliver i så fald at få politisk hjælp til at bære
merudgiften ind i forhandlingerne om de såkaldte
overførelsesmidler ultimo marts 2020.
Mosetræf
Et af de spørgsmål vi skal have afklaret i forhold til Mosetræf
2020 er hvornår det skal afholdes. Svaret skal findes i relation
til de planlægningsmæssige ressourcer i sekretariaterne og det
deltagelsestryk, der hviler på Lokal- og fagudvalgsmedlemmerne i
forhold til at stille op til frivilligt arbejde på en
weekenddag. Ydermere skal vi være opmærksomme på hvad der ellers
planlægges af store begivenheder.
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Endvidere skal vi tænke over om Mosetræf 2020 kan være
karakteriseret ved en særlig begivenhed, der skaber opmærksomhed
omkring Utterslev Mose. Der har tidligere været afholdt
debatmøde og valgmøde. Er der noget der er oplagt at gøre i
2020?
Forslag: søndag den 30. august / søndag d. 6. september
(Naturens Dag)

30.000 kr.

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. Det skal undersøges hvordan vi
konkret kan facilitere dette møde, og hvilke ressourcer der skal
stilles til rådighed på sådan en dag i forhold til at inspirere
de deltagende med hensyn til fundraising, tilladelser og
organisering m.m.
Økonomi: 5-10.000 kr

Brændeovnsrøg
Googlebilen måler et større kvarter i Brønshøj henover
fyringssæsonen og sammen med tallene fra 2018/19 forventer vi at
der kommer nogle tal der kan bruges til at skabe debat og
bevægelse. Hvad kan vi gøre?

