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Baggrund og formål 

SAB, fsb og Københavns Kommune har siden 2015 haft et samarbejde om 
byudvikling i Tingbjerg-Husum. Byudviklingen står på to ben, Tingbjerg-
Husum skal forbindes bedre, både med stier og veje, bymæssige og offentlige 
funktioner, og de to områder skal gøre plads til endnu flere københavnere.  
De forskellige planer har været præsenteret til en lang række lokale 
arrangementer for beboere og andre interesserede.  
 
For at informere bredt om de projekter, der er så langt at der er konkrete 
byggeplaner på vej, etablerede Københavns Kommune og 
boligorganisationerne en projektudstilling i Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus i 
februar 2020.  
 
Siden er der sket en deI. I Tingbjerg er der fuld gang i byggeriet af nye private 
boliger og det nye plejehjem på Store Torv. De første rækkehuse er opført og 
med lokalplanen for etape 1 er endnu flere på vej i 2022, hvor der også 
kommer en ny cykel og gangbro over Vestvolden. På plansiden bliver 
daginstitutioner, skolerenovering og bebyggelsesplanerne i Bystævneparken 
mere og mere konkrete, og der pågår i foråret 2022 en offentlig høring ifm. 
VVM-undersøgelsen for en ”Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum”. 
 
Udstillingen gentages i udvidet form 
Derfor ønsker parterne nu at gentage formatet med fokus på de aktuelle 
byggeprojekter og fremtidige planer. Denne gang udvides det til også at 
inkludere Husum, ved at udstillingen ”vandrer” fra Tingbjerg 
Bibliotek/Kulturhus til Energicenter Voldparken. 
 
På udstillingen zoomer vi ind på de projekter, der forventes og vil blive 
realiseret de næste par år. Medarbejdere fra kommunen, boligselskaberne, 
Vejdirektoratet, de private udviklingsselskaber NREP og Innovater samt 
rådgivere, vil være til stede på åbningsdagene til en ”Byudviklingsbazar” i hhv. 
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus og Energicenter Voldparken. Formålet er at 
beboere og andre interesserede kan komme i dialog med de fagfolk, der er 
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involverede i de forskellige projekter, og 1:1 komme med kommentarer og 
stille spørgsmål til projekterne. 

Tid og sted – uge 12-14 

Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus – Den store sal og foyeren 
Byudviklingsbazar: Torsdag d.24.marts 2022, kl. 16.00-19.00 
Udstillingsperiode: Fra mandag i uge 12 til onsdag i uge 13 (d.21. marts – 
d.30. marts 2022) 
 
Netværksmøde/fyraftensmøde for medarbejdere i løbet af udstillingsperioden, 
jf. sekundær målgruppe. 
 
Nedtagning/opstilling: d. 30.-31. marts 2022 
 
Energicenter Voldparken – Den store indgangshal 
Byudviklingsbazar: Tirsdag d.5.april 2022, kl. 16.00-19.00 
Udstillingsperiode: Fra onsdag/torsdag i uge 13 til søndag i uge 14 (d.31. 
marts – 10.april 2022) 
 
Nedtagning d.11.april 2022 
 
 
Målgruppe:  
Beboerne i og omkring Tingbjerg og Bystævneparken, herunder foreninger.  
 
Naboer til bydelen og andre interesserede borgere, herunder kommende 
beboere.  
 
Sekundær målgruppe:  Medarbejdere i området, herunder plejepersonale, 
skolelærer, bibliotekarer, pædagoger, driften, boligsociale.  
 

Byudviklingsbazar 

Form: 
 Der vil være 6 stande bemandet med mindst én 

vidensperson/medarbejder for den enkelte stand.  

 For hver stand vil der være 1-2 plancher (A0 på skumpap eller lign.), 
eventuelle modeller 

 Plancherne skal kunne stå på et staffeli (KK sørger for staffelier til alle 
plancher) 

 Undervejs vil der være korte oplæg – ét for hver stand 

 Genoptryk af plakat med ikoniske byggerier i Tingbjerg (fra 2020)  

 Snacks/tapas-forplejning i løbet af bazaren (som kan spises stående) 
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 Evt. børne/ungeretterede aktiviteter i samarbejde med Mellemfolkeligt 
Samvirkes ungenetværk – fx præsentere ”fundene” fra workshoppen og 
evt. lave et oplæg om hvorfor børn og unge er en vigtig del af Tingbjergs 
udvikling  

 Involveringsaktiviteter ved standene - fx. en planche med forskellige 
”haveudtryk”, som man kan stemme på – eller ”kommentar-plancher” 

 Efter udstillingsperioden overtager boligorganisationernes 
byudviklingsteam div. plancher, så de kan udstilles i boligorganisationerne 
og NREP’s ”byudviklings showroom” i Tingbjerg 

 
Stande  
(tovholder på standen) 
 
Rammer for byudviklingen (ØKF/TMF/KAB/fsb) 
 Planche 1: Et kort over Tingbjerg-Husum med markering af ”forbindelser”, 

byfunktioner og offentlige institutioner/tilbud.  

 Planche 2: En tidslinje over byudviklingen.  

 Byudviklingsstrategi i 2015 tilgængelig i print 

 Kommentar-planche 

 
Private rækkehuse og byggefelt N (NREP) 
 Planche 1: Illustrationer, placering, tidsplan byggefelt N 

 Planche 2: Illustrationer/fotos placering, tidsplan – etape 1 og 2 
rækkehuse 

 Evt. Ungenetværkets præsentation af de unges vision for haverummene 

 Kommentar-planche / stemme på forskellige haveudtryk 

 Lokalplan etape 1 tilgængelig i print. 

  
Nyt plejehjem og private boliger Store Torv (INNOVATOR) 
 Planche 1: Opdaterede illustrationer af nye private boliger (fokus på 

butiksliv/byliv) 

 Planche 2: Opdaterede illustrationer af plejecenter (fokus på 
stueetagen/fællesfunktioner)  

 
Ny daginstitution og skolerenovering (ØKF/BUF) 
 Planche 1: Opdaterede illustrationer af daginstitution Store Torv + kort 

med fremtidige institutioner inkl. tidsplan  

 Planche 2: Opdaterede skitser af skolerenovering inkl. tidsplan  

 Evt. Ungenetværkets præsentation af de unges vision for klubben 
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 Kommentar-planche 

 

Forbindelser over Vestvolden (Vejdirektoratet/ØKF) 
 Offentlig høring ifm. VVM for ”Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og 

Husum”, kort, tidsplan og illustrationer 

 ”Ny cykelbro” ifm. Husumforbindelsen, kort, tidsplan og illustrationer 

 Kommentar-planche 

 
Bystævneparken (ØKF) 
 Planche 1+2: Illustrationer/skitser, tidsplan, kort fra helhedsplan 

 Helhedsplanen i print. 

 Kommentar-planche 

 
Program – udkast  
(Der startes med Bystævneparken og forbindelserne, når oplæggene holdes i 
Energicenter Voldparken): 
 
16:00 Udstillingen åbner – velkomst v. Lene Vennits 
 
Minioplæg á 10 min./5 min. pause: 
 
16:15 Byudvikling i Tingbjerg-Husum i et større perspektiv: Byen vokser, 
  Tingbjerg på ghettolisten og behov for moderne plejeboliger  

(v. Rune fra ØKF) 
 
16:30 Private rækkehuse og nye boformer i Tingbjerg   

(v. Jens Kramer fra NREP) 
 
16:45 Ruten – en ny bygade (v. Mahad Farah fra Innovater + Per fra SUF) 
 
17:00  Pause med mulighed for at stille spørgsmål og spise snacks 
 
17.30  Daginstitution og skolerenovering  

(v. Tingbjerg-koordinator fra BUF + Marco fra skolen) 
 
17:45 ”Ny cykelbro” ifm. Husumforbindelsen (v. projektleder fra TMF) 
 
18:00 Offentlig høring ifm. VVM for ”Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og 
Husum” 
 
18:15 Bystævneparken (v. Esben Paludan el. Jeppe Svendsen fra ØKF) 
 
18:30  Pause med mulighed for at stille spørgsmål og spise snacks 
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19:00 Tak for i dag! 
 
 
Kommunikation og invitationer 
Koordineres med Vejdirektoratets offentlige høring for VVM ifm. ”Ny 
vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum. 
 Fysiske opslag i Tingbjergs butikker (Bygården), Biblioteket/Kulturhuset, 

Tingbjerg Forum, Energicenter Voldparken, Boligsocial helhedsplan 
Husum Nord samt på deres hjemmesider/facebook-sider 

 Invitation/artikel i beboerbladet Tingbjerg + lokale trykte medier i Husum 
Nord i februar 

 Pressemeddelelse og annonce til lokalavisen 

 Invitationer formidles til forældre via skolen / fritidstilbud 

 Invitationer formidles til foreninger i Tingbjerg-Husum via boligsociale 
helhedsplaner 

 Aktivering af oversættelseskorps via boligsociale helhedsplaner 

 Særskilt invitation til netværksmøde/fyraftensmøde for medarbejder i 
området. 

 

Involverede parter i planlægningen 

Planlægningsgruppe 
ØKF (Anna T. Eriksen) 
ØKF/Vejdirektoratet (Sophus Bojesen)  
SAB v. KAB (Cecilie Ellis Weber) 
BUT (Martin Berg Vilrik/Julie Wolfsberg Oscilowski) 
Lokaludvalget (Camilla Stolt Nielsen) 
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus (Line Falk Tranberg) 
 
Ad hoc 
Vejdirektoratet (Elisabeth Krog/Karsten Kirk Larsen) 
TMF (Cecilie Brøndum Boesen) 
NREP (Lærke Hein, Anders Berg, Peter Riber) 
Innovater (Mahad Farah, Marlene Kronborg) 
Tingbjerg Bydelsforening, Lene Vennits, byudviklingschef – konferencier  
fsb (Lisbeth Vestergaard/Morten Birkbak Madsen) 
Den boligsociale helhedsplan (Gert Korvig) 
Energicenter Voldparken (Mads Faber Henriksen) 
Den boligsociale helhedsplan Husum Nord (Henrik Mønsted Larsen) 
 
--- 
  


