
     

 
 
Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  
   
 
   
      

  
Orientering om datoer for offentlige møder om ’helhedsplan’ for 
Brønshøj Torv 
    
Brønshøj-Husum Lokaludvalg rettede d. 29. juni henvendelse til 
TMU og KFU vedr. opbakning og forvaltningsdeltagelse i kom-
mende borgerinddragende proces om en helhedsplan for Brønshøj 
Torv.  Derfor sender lokaludvalget jer i den forbindelse datoerne for 
kommende offentlige møder: 
 

• Mandag d. 23/8, tirsdag d. 24/8 og onsdag d. 25/8 kl. 14-

18: Åbent hus på Brønshøj Gamle Skole i samarbejde mellem 
KFF og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Alle er velkomne til at 

møde op, få viden og komme med input til Brønshøj Gamle 
Skole som nyt kulturhus, se historisk udstilling om området 
samt høre mere om lokaludvalgets arbejde for en helheds-
plan for området.  

• Torsdag d. 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11 og 25/11 kl. 

15-18 Åbent hus på Brønshøj Gamle Skole i samarbejde mel-
lem KFF og Brønshøj-Husum Lokaludvalg med løbende sta-
tus for helhedsplanen og etableringen af nyt kulturhus.   

• Tirsdag d. 7/9 kl. 19.00-21.30: Borgermøde 1 om helheds-
plan.  

• Onsdag d. 29/9 kl. 17.00-21.00: Interessentworkshop 1 for 
lokale interessenter (med tilmelding). Her arbejdes med in-
put fra første borgermøde. 

• Onsdag d. 13/10 kl. 17.00-21: Interessentworkshop 2 for lo-

kale interessenter (med tilmelding). Her arbejdes med første 
oplæg til helhedsplan. 

• Torsdag d. 9/12 kl. 19.00-21.30: Borgermøde 2 med præsen-
tation af helhedsplanen. 

 
Foruden ovenstående planlægges yderligere inddragende aktivite-
ter. Den 25. august inviteres det lokale erhvervsliv til dialogmøde. I 
efteråret afholdes to historiske vandringer i området i samarbejde 
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med Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Desu-
den sendes et udkast til helhedsplanen til kommentering i det digi-
tale Brønshøj-Husum Borgerpanel i oktober. 
 
Situationsplan af Brønshøj Torv: 

 

 
 
I er meget velkomne til at deltage – og til at kontakte os, hvis I har 
spørgsmål, kommentarer eller andet. 
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På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 
Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
Kirsten Vibeke Møller, formand for Kulturudvalget 


