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Det gør dit lokaludvalg

• Brønshøj-Husum Lokaludvalg samarbejder – på bag-
grund af en bydelsplan med fakta om bydelens sær-
kender, behov og interesser – aktivt med bydelens 
københavnere og kommunens forvaltninger om de 
temaer, der er væsentlige for bydelen. 

• Brønshøj-Husum Lokaludvalg er indgang for og sam-
arbejder med lokalt engagerede københavnere, der 
har brug for information og vejledning om, hvor de 
kan søge støtte, tilladelse, samarbejde m.m. til reali-
sering af lokale initiativer til gavn for bydelen.

• Brønshøj-Husum Lokaludvalg bringer lokale inte-
resser og behov videre til Borgerrepræsentationen, 
såfremt der er opbakning blandt københavnerne og 
i lokaludvalget til dette, for at skabe sammenhæng 
mellem kommunens overordnede og lokale indsat-
ser, og er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget 
for Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de 
stående udvalg.

Hvem er lokaludvalget?

Brønshøj-Husum Lokaludvalg består i perioden 2022-
2025 af 25 københavnere, der enten er politisk udpeget 
af de politiske partier i Borgerrepræsentationen eller 
indstillet og valgt af foreningerne i Brønshøj-Husum.
Alle lokaludvalgsmedlemmer, suppleanter, fagudvalg og 
arbejdsgrupper arbejder frivilligt.

Regulativ og kommissorium

Borgerrepræsentation har den 4. november 2021 ved-
taget regulativ og kommissorium for Københavns 12 
lokaludvalg.

Nyt lokaludvalg i 2022

I starten af 2022 er der valg til nyt lokaludvalg. 
Det nye lokaludvalg konstituerer sig på lokaludvalgsmø-
det i april. Herefter drøfter og godkender det nye lokal-
udvalget dette projektkatalog.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg
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Fem fagudvalg – hvor du er velkommen

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har organiseret sig i fem 
fagudvalg, hvor alle lokale københavnere er velkomne til 
at engagere sig og deltage.
Kontakt vores sekretariat, hvis du vil høre mere eller vil 
med til et møde.

Miljøudvalget

Miljøudvalget (MU) engagerer sig i lokale miljø, natur- 
og klimaprojekter.
Vi tager initiativer til borgermøder, ture og arrangemen-
ter med henblik på at fremme det lokale engagement på 
det grønne område.

Kulturudvalget

Kulturudvalget (KU) engagerer sig i sager, projekter og 
puljeansøgninger om musik, teater, kunst, udstillinger, 
optrædener og arrangementer for børn, unge og voksne 
i bydelen. 
Sammen med lokale københavnere, foreninger, profes-
sionelle kulturaktører, forvaltninger og politikere ønsker 
vi at skabe en stærkt kulturelt profileret bydel.

Social- og sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (SOSU) engagerer sig i 
sager, projekter og puljeansøgninger indenfor social- og 
sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmar-
kedsområdet.
Vi tager initiativ til og understøtter et lokalt sundheds-
hedsnetværk på tværs af sektorer, hvor forskellige aktø-
rer fra foreninger, boligorganisationer, kommune, region 
og andre løbende mødes og sætter fokus på sundheden 
i Brønshøj-Husum.

Byudviklingsudvalget

Byudviklingsudvalget (BUU) engagerer sig i sager, pro-
jekter og puljeansøgninger om miljø, trafik og udvikling 
af byrum.
Vi tager initiativ til dialog og åbne møder, hvor køben-
havnerne kan høre mere om konkret byudvikling, stille 
spørgsmål og give deres mening til kende.
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Børne-, unge-, fritids- og idræts-
udvalget

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) en-
gagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger, der 
retter sig mod børne-, og ungeområdet samt idræts- og 
fritidsområdet.
Vi faciliterer dialog og engagerer os i sager, så bydelen er 
attraktiv for børn, unge, forenings- og idrætsliv.

Det nye lokaludvalg kan beslutte at konstituere sig i an-
dre fagudvalg på mødet i april 2022.

Sekretariatet

Lokaludvalget understøttes administrativt af et lille se-
kretariat af kommunalt ansatte medarbejdere. Sekre-
tariatet bistår blandt andet lokaludvalget med at skrive 
referater, administrere puljer, mødeplanlægning, arran-
gere københavnerinddragelse, projektarbejde og kom-
munikation.
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Lokaludvalgets puljemidler

Puljemidler til lokale aktiviteter

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2022 en pulje på 
1.562.100 kr. til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner 
lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets 
bydelsplan. 

Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og ak-
tiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og 
foreningslivet. 

Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter 
med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktivite-
ter i og udenfor bydelen. 

Lokaludvalget kan også afsætte midler til egne projekter, 
dog således at puljemidlerne kommer københavnerne 
til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra by-
delens københavnere.

Opdeling af puljemidlerne

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har besluttet følgende 
tredeling af puljemidlerne:

Pulje A: Bydelspuljen 905.000 kr.

Pulje B: Egne projekter og køben-
havnerinddragelse 502.100 kr. 

Pulje C: Kommunikation 155.000 kr.
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Ansøgninger fra eksterne

Lokaludvalget har i alt afsat 905.000 kr. til ansøgninger 
fra københavnere og foreninger. 

800.000 kr. udmøntes til projektansøgninger fra for-
eninger og københavnere. 

105.000 kr. øremærkes til ansøgninger fra københavne-
re og foreninger til specifikke projekter:

Ansøgninger til aktiviteter til Mo-
setræf: 30.000 kr.

I forbindelse med, at der i vinteren 2021 er etableret 
en forening omkring Utterslev Mose, lægger lokaludval-
get op til, at Mosetræffet arrangeres af denne forening i 
samarbejde med en række lokale aktører, der kan ansø-
ge Bydelspuljen til aktiviteter på Mosetræffet.

Ansøgninger til aktiviteter til Kul-
turnat: 75.000 kr.

Lokaludvalget ønsker at understøtte lokale aktiviteter og 
arrangementer i forbindelse med Kulturnatten i oktober 
– og opretter derfor en pulje til ansøgninger om aktivite-
ter hertil.

Pulje A: Bydelspuljen 905.000 kr.
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Pulje B: Egne projekter og københavner-
inddragelse 502.100 kr.

1. Drift af app ”2700 Brønshøj” 
App'en ”2700 Brønshøj” er et lille smartphone-pro-
gram, som guider borgerne rundt i bydelen. Med 
app’en kan man høre små historier om bydelens kul-
turarv – f.eks. Brønshøj Vandtårn, Bellahøjhusene eller 
Utterslev Mose – og sammensætte oplevelsesruter med 
forskellige punkter i bydelen. Lokaludvalgets ønske med 
app’en er at fortælle de mange gode historier fra Brøns-
høj, Husum, Bellahøj og Tingberg og samle relevante 
informationer for borgere og turister ét sted.

Økonomi: 3.600 kr.

2. Borgermøde om helhedsplan 
for ”Brønshøj Kulturakse”
Helhedsplanen for Brønshøj Torv præsenteres på et 
borgermøde i starten af 2022. I den anledning inviteres 
interesserede borgere, aktører og foreninger til at være 

med til at arbejde for at finde finansiering til realisering.

Økonomi: 25.000 kr.

3. Bydelsplan 2022-2025

I perioden maj-oktober 2022 udarbejder det nye loka-
ludvalg en bydelsplan for Brønshøj-Husum gældende 
for 2022-2025. Bydelsplanen udarbejdes i samarbejde 
med kommunens forvaltninger og baseres på fakta om 
bydelen og københavnerinddragelse. Bydelsplanen skal 
godkendes af et repræsentantskab. Herefter udgør by-
delsplanen et strategisk redskab ift. lokaludvalgets pulje-
midler og prioriteringer.

Økonomi: 100.000 kr.
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4. Aktiviteter på Bellahøj Frilufts-
scene

I et samarbejde med Bellahøjs Beboerforeninger, loka-
ludvalgene i Bispebjerg og Vanløse, Kultur N og andre 
kulturaktører vil Kulturudvalget i samarbejde med Det 
Kongelige Teater, Folketeatret og Copenhagen Jazz Fe-
stival, Strøm m.fl. arrangere en række koncerter og fore-
stillinger på Friluftsscenen. Vi drøfter i øjeblikket mulig-
hederne herfor. Vores opgave vil primært være at sikre 
de praktiske og tekniske forudsætninger for, at det kan 
gennemføres. Scene, højtalere, overdækning af scene, 
toiletter, el-klaver etc.

Økonomi: 75.000 kr.

5. Kunst i det åbne rum

Kulturudvalget vil i det kommende år sætte et særligt 
fokus på at tilvejebringe muligheder for mere kunst i 
det offentlige rum i bydelen. Der er nedsat en mindre 
arbejdsgruppe, som arbejder med dette formål og 

perspektiv. Arbejdsgruppen ønsker i første omgang at 
udarbejde en strategi for kunst i bydelen og via dette 
arbejde forsøge at tilvejebringe de nødvendige midler 
til disse æstetiske og kunstneriske udtryk. Der er for-
andringsprocesser i gang i bydelen fx byfornyelsen i 
Tingbjerg, flytningen af kulturhuset i Brønshøj, som bl.a. 
medfører behov for at få medtænkt kunst og kunstne-
risk udtryk i sine nye omgivelser til oplevelse og glæde 
for bydelens borgere.
Der afsættes økonomiske midler til brug for afholdelse 
af møde med kunstrådgiver og borgerinddragelsespro-
ces.

Økonomi: 10.000 kr.

6. Helhedsplan for EnergiCenter 
Voldparken

Lokaludvalget ønsker i et partnerskab med EnergiCenter 
Voldparken at udarbejde en helhedsplan for EnergiCen-
ter Voldparkens udearealer ift. bedst mulig anvendelse 
i forhold til stiforbindelser, ønske om naturvejleder og 
mulighed for bemandet legeplads. EnergiCenter Vold-
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parken forventes at afsætte 75.000 kr. til at få udarbejdet 
en helhedsplan med inddragelsesfase fra maj til sep-
tember. 
Helhedsplanen udarbejdes i samarbejde med Energi-
Center Voldparken og involverer foreninger, naboer og 
brugere af området. Lokaludvalget finansierer en del af 
helhedsplanen, der udarbejdes af et arkitektfima.

Økonomi: 65.000 kr.

7. Sundhedsnetværksmøder

Lokaludvalget skaber et rum, hvor lokale sundhedsaktø-
rer kan mødes løbende og blive bekendte med hinan-
den og de ressourcer, som de hver især råder over. 

Økonomi: 24.000 kr.

8. Dialogmøder

BUFI afholder i 2022 en række møder med udvalgte lo-
kale aktører indenfor børn-, unge-, idræts- og fritidsliv.

Økonomi: 10.000 kr.

9. Københavnerinddragelse om by-
udvikling

Byudviklingsudvalget afholder åbne møder, når der sker 
byudvikling i Brønshøj-Husum, så borgerne kan få mere 
viden om den konkrete byudvikling og stille spørgsmål 
hertil.

Økonomi: 30.000 kr.

10. Københavnerinddragelse

Brønshøj-Husum Lokaludvalg bringer lokale interesser 
og behov videre til Borgerrepræsentationen. Derfor er 
det vigtigt for lokaludvalget løbende at holde borgermø-
der eller inddrage københavnerne på anden vis ved at 
være i dialog og lave undersøgelser, der viser borgernes 
holdninger og ønsker.

Økonomi: 20.000 kr.
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11. Mere vild natur i haverne og 
mellem haverne

Miljøudvalget afholder en række inspirationsforedrag og 
workshop om mere vild natur i og imellem haver.

Økonomi: 10.200 kr. 

12. Ture og aktiviteter i naturen

Miljøudvalget arrangerer en række ture ud i naturen i 
2022, hvor alle er velkomne til at deltage i de forskellige 
naturoplevelser som flagermusture og fugleture.

Økonomi: 10.000 kr.

13. Offentligt møde om vandmiljøet 
Det bliver spændende at se hvilke initiativer, en ny vand-
miljø-arbejdsgruppe under Utterslev Moses Venner 
sætter i gang. Fra lokaludvalgets side kan vi i forbindel-
se med, at statens vandplaner bliver offentliggjort, tage 

initiativ til et offentligt møde om, hvad det kommer til at 
betyde for bydelens vandmiljøer.

Økonomi: 6.000 kr.

14. Unge på kanten

Social- og Sundhedsudvalget vil arrangere to møder 
med fokus på integration med vidensoplæg og foredrag.

Økonomi: 22.000 kr.

15. Bydelspris

Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, insti-
tutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort 
en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af 
Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre byde-
len kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i. 

Økonomi: 11.300 kr.



11

16. Kulturtræf

Alle borgere, foreninger og erhvervsdrivende inviteres 
til et borgermøde om lokaludvalgets puljemidler med 
det formål at udbrede forståelsen for ideerne med pul-
jemidlerne, inspirere og fremme nye samarbejder på 
tværs. Til mødet inviteres oplægsholdere udefra, som 
kan inspirere diskussionerne på Kulturtræffet. Desuden 
drøftes idéer og samarbejde om aktiviteter i forbindelse 
med Kulturnatten.

Økonomi: 20.000 kr.

17. Idrætspris

Lokaludvalget overtager uddelingen af de to årlige 
idrætspriser og faciliterer et netværk imellem lokale 
idrætsforeninger.

Økonomi: 15.000 kr.

18. Jul i Brønshøj Vandtårn

For 9. år i træk vil Kulturudvalget arrangere koncerter og 
aktiviteter i Brønshøj Vandtårn i december måned.

Økonomi: 45.000 kr.
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Pulje C: Kommunikation 155.000 kr.

19. Månedlig klumme i Brøns-
høj-Husum Avis

Lokaludvalget informerer i en fast annonce 11 gange år-
ligt om lokaludvalgets aktiviteter i Brønshøj-Husum Avis.

Økonomi: 70.000 kr.

20. Indstik/Bydelsguide

Lokaludvalget har tradition for at udgive en publikation 
med information til københavnerne i bydelen om lokal-
udvalgets projekter, fakta og relevant oplysning.

Økonomi: 85.000 kr.
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Budget for puljemidler 2022

Øremærkede ansøgninger til aktiviteter til kulturnat 75.000 kr.

Øremærkede ansøgninger til Mosetræf 30.000 kr.

Ansøgninger fra københavnere og foreninger 800.000 kr.

Pulje A i alt 905.000 kr.

Pulje A: Bydelspuljen

19 Månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis 70.000 kr.

20 Bydelsguide/Indstik i Brønshøj-Husum Avis 2022 85.000 kr.

Pulje C i alt 155.000 kr.

Pulje C: Kommunikation

Budget for puljemidler 2022 1.562.100 kr.

I alt disponeret i projektkatalog 2022 1.562.100 kr.

Rest til disposition 0 kr.

Samlet budget

1 Drift af app "2700 Brønshøj" 3.600 kr.

2 Borgermøde om helhedsplan for ”Brønshøj Kulturakse” 25.000 kr.

3 NY! Bydelsplan 2022-2025 100.000 kr.

4 NY! Aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene (KU) 75.000 kr.

5 NY! Kunst i det åbne rum - workshop (KU) 10.000 kr.

6 NY! Helhedsplan for EnergiCenter Voldparken (MU) 65.000 kr.

7 Sundhedsnetværksmøder (SOSU) 24.000 kr.

8 Dialogmøder (BUFI) 10.000 kr.

9 Københavnerinddragelse om byudvikling (BUU) 30.000 kr.

10 Københavnerinddragelse 20.000 kr.

11 Mere vild natur mellem haverne og i haverne (MU) 10.200 kr.

12 Ture ud i naturen (MU) 10.000 kr.

13 Offentligt møde om vandmiljøet (MU) 6.000 kr.

14 Unge på kanten (SOSU) 22.000 kr.

15 Bydelspris 11.300 kr.

16 NY! Kulturtræf (KU) 20.000 kr.

17 NY! Idrætspris (BUFI) 15.000 kr.

18 Jul i Brønshøj Vandtårn (KU) 45.000 kr.

Pulje B i alt 502.100 kr.

Pulje B: Egne projekter og københavnerinddragelse 
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Datoer

Ansøgningsfrister til lokaludval-
gets bydelspulje

Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og 
aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere 
og foreningslivet. Der søges om støtte fra lokaludvalgets 
bydelspulje ved at sende en ansøgning til lokaludvalgets 
sekretariat inden følgende ansøgningsfrister: 

Lokaludvalgsmøder i 2022

Lokaludvalgsmøderne starter kl. 18.30.

24. januar

24. februar

25. april (her er frist for alle ansøgninger 
til julearrangementer og juletræer)

30. maj

22. august

19. september (her kan også søges til pro-
jekter i 2023)

24. oktober (her kan også søges til projek-
ter i 2023)

Torsdag d. 27. januar kl. 19.30 

Torsdag d. 24. februar 

Torsdag d. 24. marts 

Torsdag d. 28. april med konstituerende 
møde for nyt lokaludvalg

Tirsdag d. 24. maj 

Torsdag d. 30. juni 

Torsdag d. 25. august 

Torsdag d. 29. september 

Torsdag d. 27. oktober 

Torsdag d. 24. november 

Torsdag d. 15. december


