
 
   

 
Orienteringsnotat om Borgerservice Vanløse 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i gang med at undersøge mulighe-

derne for at flytte Borgerservice i Kulturstationen Vanløse fra den nuvæ-

rende placering i biblioteksdelen af huset til lokalet ”Spejlsalen” i kultur-

husdelen.  

Baggrunden er et ønske om at kunne udnytte pladsen i både bibliotek 

og kulturhusdelen bedre. En flytning af Borgerservice vil give bedre 

rammer til at videreudvikle biblioteket og især børnebiblioteksafdelin-

gen. Kultur- og Fritidsudvalget afsatte på mødet den 30. oktober 2019 

midler til en forbedring af børnebiblioteket, som gennemføres i 2021.  

For at imødekommende den kommende implementering af Biblioteks-

planen, ønskes biblioteksrummet indrettet med anderledes flow, så 

brugerne nemmere kan tage ophold. Samtidig skabes der mulighed for 

forsamlinger og aktiviteter i biblioteket, så lokalet understøtter nye for-

mater for formidling. 

En flytning vil ligeledes placere Borgerservice i tilknytning til Vanløse 

Lokaludvalgs sekretariat, som har tilnærmelsesvis samme betjenings- 

og åbningstider, med deraf følgende mulighed for at styrke det kollegi-

ale fællesskab mellem sekretariatets og Borgerservices medarbejdere.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen er gået i gang med at undersøge forud-

sætningerne for at kunne gennemføre en flytning. Borgerservice har til 

formålet fået udarbejdet udkast til tegninger over indretningen af den 

nye placerings opholds- og selvbetjeningsområde. 

 

Figur 1. Opholdsområde vist oppefra. 
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Figur 2. Opholdsområde vist i perspektiv. 

Baseret på erfaringer fra tidligere flytninger af Borgerservices centre 

vurderes flytningen at kunne gennemføres for omkring 300.000 kr. Be-

løbet kan finansieres inden for Kultur- og Fritidsforvaltningens budget.  

Såfremt det er muligt ønskes flytningen gennemført i 2020, alternativt 

snarest muligt i 2021. Forvaltningen er ved at afklare behovet for ind-

hentning af diverse tilladelser, herunder evt. tilladelse til ændret brug af 

lokalerne. Når planerne er yderligere konkretiseret, vil Kultur- og Fritids-

forvaltningen drøfte dem med lokale interessenter, herunder Vanløse 

Lokaludvalg. 
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