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NOTAT 

Kommuneplan 2019: Deltagelse af Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
i bydelsdebatter under offentlig høring, efterår 2019  

 
Økonomiforvaltningen afholder to bydelsdebatter i forbindelse med den 
offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2019 (KP19), i august og 
september. 
 

Bydelsdebattens primære formål er: 

 at give københavnerne en tilbagemelding på deres input til 

dialogprocessen #københavnersnak, og hvordan deres budskaber er 

afspejlet i forslag til KP19. 

Derudover har bydelsdebatterne til formål at engagere offentligheden i en 
debat og dialog om indholdet i forslag til KP19, i et lokalt perspektiv, samt 
at kommunikere de væsentligste ændringer i kommuneplanen ud til 
offentligheden.  
 

Bydelsdebat i Tingbjerg/Bystævneparken, Brønshøj-Husum 
For at få københavnerne engageret omkring kommuneplanen vil én af 
bydelsdebatterne have fokus på Tingbjerg/Bystævneparken som case, idet 
området udlægges til byudvikling ifm. forslag til Kommuneplan 2019. 
Bydelsdebatten afholdes derfor i området ved lån af lokale.    
 
Bydelsdebattens tematiske fokus vil tage afsæt i én af københavnernes 
budskaber under #københavnersnak for at sikre et tema som københavnerne 
er optaget af og samtidig give tilbagemeldingen på, hvordan 
kommuneplanen konkret adresserer dette i udviklingen af byen. Temaet 
vinkles ift. det lokale perspektiv.  
 
De fire hovedbudskaber fra #københavnersnak er:  

 

 Plads til alle - Først og fremmest skal København, ifølge 
københavnerne, være en by med plads til alle. Det betyder, at der 
skal være boliger for alle indkomster, at der skal være grønne 
åndehuller, offentlige funktioner og plads i trafikken. 

 

 Pas på byens kvaliteter - Et andet vigtigt budskab er, at vi skal 
passe på byens kvaliteter. Når vi udvikler byen skal vi huske at passe 
på det særlige ved København, hvad enten det gælder byens historie, 
særlige miljøer, arkitektur eller de grønne områder. 

 

 Mere cyklisme og kollektiv trafik - Man kan ikke sige København 
uden at sige cykler. Men københavnerne efterspørger endnu bedre 
cykelforhold og efterspørger desuden endnu bedre forhold i den 
kollektive trafik. 

 



 
 

 
Side 2 af 2 

 Mangfoldighed, diversitet og møder på tværs - Sidst, men ikke 
mindst, så ønsker københavnerne, at København også fremover skal 
være en mangfoldig by med diversitet og tolerance. En by, hvor man 
kan omgås hinanden uanset baggrund. 

 

Lokaludvalgets rolle 
For at løfte bydelsdebatten er der en række centrale nøgleaktører, som 
bidrager til planlægningen af arrangementet og/eller som deltager aktivt i 
debatten, herunder:  
 

 De to boligorganisationer KAB og FSB 

 Udvalgte KK Borgmestre  

 Brønshøj-Husum Lokaludvalg  
 
Lokaludvalget inviteres til at deltage i arrangementet og have en aktiv rolle 
på dagen og være med til at engagere københavnerne omkring debatemnet. 
Derudover kan lokaludvalget bidrage med at sprede budskabet om 
bydelsdebatten i lokalområdet, for at sikre et stærkt fremmøde. Herunder 
gøre brug af egne platforme, som fx Facebook, til at invitere lokale 
københavnere og interessenter. 
 
Såfremt lokaludvalget ønsker at deltage i bydelsdebatten følger en dialog 
omkring det videre arbejde med bydelsdebatten, hvor lokaludvalgets rolle 
præciseres. 
 

Videre proces  
Bydelsdebatten planlægges afholdt i september. Økonomiforvaltningen 
følger op med nærmere information og sørger for at holde lokaludvalget 
orienteret løbende. 
 
 

 
 
 


