
 

 

Fra: Sofie Wedum Withagen  

Sendt: 27. juni 2019 11:10 

Til: Kathrine Collin Hagan  

Cc: Josefine Bennike Jakobsen  

Emne: SV: LU rolle i bydelsdebat - til dagsorden 

 

Hej Kathrine  

 

Her kommer en opfølgning på nedenstående spørgsmål. Beklager at den kommer så sent, har bare haft lidt 

for travlt med planlægning af bydelsdebatterne😊  

 

Ad 1. og 2. 

Som led i den offentlige høring af KP19 skal der bl.a. afholdes to bydelsdebatter i 

Tingbjerg/Bystævneparken, i Brønshøj-Husum, og i Jernbanebyen, på Vesterbro. Områderne udlægges til 

byudvikling i kommuneplanen. Der følger dog en separat planproces for udviklingen af begge områder. 

Bydelsdebatterne er tænkt som den primære fysiske aktivitet til at få målgruppen københavnerne 

engageret under den offentlige høring.  

Formålet med bydelsdebatter er bl.a. at give københavnerne en tilbagemelding på, hvordan deres fire 

hovedbudskaber fra dialogprocessen #københavnersnak afspejles i forslag til KP19. Derudover skal 

bydelsdebatterne engagere københavnerne og byens interessenter i en dialog om det nye i 

kommuneplanforslaget, med fokus på et lokalt perspektiv ved brug af cases. Dette skal være med til at gøre 

kommuneplanen mere forståelig for københavnerne og samtidig formidle den udvikling 

kommuneplansforslaget muliggør i områderne. Endvidere kan der på de konkrete workshops opstå input, 

som vil være brugbare ift. den videre proces omkring udvikling af områderne. 

 

KK har derfor et ønske om, at kommuneplanen ”aktiveres” ved brug af en konkret kontekst. Derfor skal der 
sikres en balance i, at bydelsdebatten er en del af den offentlige høring af KP19, samtidig med at vi befinder 

os på en specifik lokation, der skal udvikles. Målet er derfor at have øje for konteksten i 

Tingbjerg/Bystævneparken – bl.a. ved at: 

 Vælge et debatemne, som er relevant for Tingbjerg/Bystævneparken (i dialog med relevante parter 

og rådgiver)  

 Få hjælp af rådgiver til at udarbejde et set-up, hvor det er muligt for deltagerne at komme med 

input gennem en form for workshop, hvilket muliggør at input, kan bringes ind i den videre proces 

omkring udviklingen af området.   

 

Bydelsdebatten skal både sørge for at henvende sig til lokalområdet, samtidig med at der sikres en bred 

rekruttering, så alle har mulighed for at deltage. Her skal der gøres en indsats for at sprede budskabet om 

bydelsdebatten gennem forskellige kanaler/platforme, hvor ØKF ønsker, at lokaludvalget bidrager til at 

tiltrække lokale københavnere og interessenter. Om muligt på Brønshøj-Husum Lokaludvalg gerne sende en 

liste over interessenter, som de mener er relevante at invitere med.  

 

For at understøtte bydelsdebatternes formål vil debatemnet tage afsæt i de fire hovedbudskaber (som er: 

plads til alle, mangfoldighed diversitet og møder på tværs, kollektiv trafik og cyklisme, pas på byens 

kvaliteter) ytret af københavnerne omkring Københavns udvikling under dialogprocessen 

#københavnersnak, i efteråret 2018. Dette er med til at bringe et emne i spil til bydelsdebatten, der optager 



københavnerne. Præcisering af debatemne følger og vil afhænge af rådgivers oplæg til koncept for 

bydelsdebatten. Lokaludvalget får mere info.   

ØKF tilslutter sig lokaludvalgets bemærkninger om, at der skal være fokus på at sikre en god opsamling og 

at debatten er vedkommende for deltagerne.  

Til orientering modtager ØKF tilbud fra rådgivere på fredag den 28. juni, hvorefter der vælges én til 

opgaven. ØKF vil efter sommerferien (uge 31-32) sørge for at orientere lokaludvalget og hvordan den 

videre planlægning ser ud. Lige nu arbejdes der på at booke Tingbjerg Kulturhus som rammen om debatten.  

ØKF takker for lokaludvalgets opbakning og håber at ovenstående giver et bedre billede af. hvad der er 

tænkt med bydelsdebatten i Tingbjerg.  

Sig endelig til, hvis der er spørgsmål.  

 
Med venlig hilsen  

Sofie Wedum Withagen 

Fuldmægtig  

Team Planlægning 

_______________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Økonomiforvaltningen  

Center for Byudvikling  

 

Fra: Kathrine Collin Hagan  

Sendt: 21. juni 2019 10:38 

Til: Sofie Wedum Withagen  

Emne: SV: LU rolle i bydelsdebat - til dagsorden 

 

Kære Sofie, 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede i går forvaltningens invitation til samarbejde om en bydelsdebat. 

Hermed svar 

 

”Tilbagemeldingen er, at lokaludvalget meget gerne vil være med. Lokaludvalget har to overordnede 
bekymringer/spørgsmål: 

 

For det første er det for lokaludvalget vigtigt at en sådan bydelsdebat for et for bydelen vigtigt byområde 

som Bystævneparken/Tingbjerg kommer til at bygge oven på og relatere sig til de lokale processer, som 

lokaludvalg, TMF (lokalplaner), og boligselskaber allerede kører og de arrangementer, som har været de 

seneste år. Lokaludvalget vil gerne engagere sig for at undgå at en bydelsdebat kommer til at være afkoblet 

fra det arbejde vi og de lokale aktører og borgere er midt i. Ikke mindst når du skriver, at CBU kobler en 

rådgiver på. Lokaludvalget oplever ofte processer og enkeltstående events med rådgivere får en dårlig 

forankring og samspil med det lokale.  

 

Eksempler på vores tidligere arbejde med Bystævneparken/Tingbjerg: 

 

 Bystævneparken/Tingbjerg er formuleret som indsats i Brønshøj-Husum Bydelsplan 2017-20: 

https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2016/04/Broenshoej-Husum-

Lokaludvalgs-Bydelsplan-2017-2020.pdf 

https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2016/04/Broenshoej-Husum-Lokaludvalgs-Bydelsplan-2017-2020.pdf
https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2016/04/Broenshoej-Husum-Lokaludvalgs-Bydelsplan-2017-2020.pdf


 Lokaludvalget ser sin rolle i byudviklingen som at være garant for en god og bred borgerinddragelse 

om udviklingen samt at fokusere på sine egne delprojekter i byudviklingen, nemlig et lægehus, 

seniorbofællesskaber og et cricket klubhus. Dette kommunikerer lokaludvalget løbende om, 

eksempelvis i vores årlige husstandsomdelte publikation, Brønshøj-Husum Bydelsguide: 

https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/2017/01/06/bydelsguide-2017/ og på hjemmeside: 

https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/2017/05/29/nye-planer-for-tingbjerg-husum/ 

 Senest i forbindelse med høring vedr helhedsplan for Bystævneparken var lokaludvalget vært for et 

velbesøgt borgermøde den 9. maj i år https://broenshoej-

husumlokaludvalg.kk.dk/2019/05/06/borgermoede-om-bystaevneparken-9-maj/ 

 

For det andet vil lokaludvalget gerne vide, hvad forvaltningen tænker som den primære målgruppe / 

centrale tema eller vinkling på Bystævneparken/Tingbjerg? Vi kan ikke rigtig læse ud af brevet, om 

bydelsdebatten primært henvender sig til de lokale borgere og skal igangsætte en dialog med dem om, 

hvad en ny kommuneplan kommer til at betyde her. Eller om det er en generel case på udvikling af udsatte 

byområder, som mere eller mindre tilfældigt placeres i Tingbjerg og hvor målgruppen er folk som 

interesserer sig for det emne over hele byen? Det mener vi er væsentligt at tage stilling til i planlægningen. 

 

Lokaludvalget sætter pris på at blive spurgt og inddraget i planlægningen af bydelsdebatten til september. 

Udover ovenstående to bekymringer/spørgsmål, så blev jeg også bedt om at melde følgende videre til 

forvaltningen: 

 At det er vigtigt at sikre sig en god og ordentlig debat om det indholdsmæssige på mødet og en 

opsamling, så det er tydeligt at der bliver indsamlet og medtaget pointer fra mødet i det videre 

arbejde.  

 At mødet skal være vedkommende for de deltagere, som møder op 

 

Lokaludvalget vil gerne have en tilbagemelding på, hvordan dette input tages med i planlægningen. 

Medlemmer af lokaludvalget stiller sig gerne til rådighed til et planlægningsmøde, og hvis parterne kan 

tilrettelægge en bydelsdebat som en god lokal proces, der bidrager til det eksisterende arbejde med 

byområderne, går lokaludvalgsmedlemmerne gerne aktivt ind i planlægningen og deltagelse på selve dagen 

(samt selvfølgelig til at sprede budskabet om bydelsdebatten).” 

 

 
Med venlig hilsen  

Kathrine Collin Hagan 

Udvalgssekretær 

Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

_______________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Økonomiforvaltningen  

https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/2017/01/06/bydelsguide-2017/
https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/2017/05/29/nye-planer-for-tingbjerg-husum/
https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/2019/05/06/borgermoede-om-bystaevneparken-9-maj/
https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/2019/05/06/borgermoede-om-bystaevneparken-9-maj/

