
Invitation til møde om 
Bellahøjmarken og 

Genforeningspladsen
Vanløse Lokaludvalg inviterer til et opfølgende møde om 
udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen.

I løbet af 2021 afholdt Kultur- og Fritidsforvaltningen en række 
workshops om udviklingen af Bellahøjmarken og området 
omkring, der resulterede i et idékatalog og en visionstegning. 
Baggrunden for dette arbejde var et lokalt ønske om en hel-
hedsplan for området, der skal imødekomme lokale ønsker og 
behov for en tidssvarende anvendelse af Bellahøjmarken og 
området omkring til rekreation, udendørs bevægelse, 
aktiviteter og idræt. 

Generelt for området gælder, at det omfatter en række store, 
adskilte grønne områder og idrætsanlæg, men der efterspør-
ges en større samtænkning, herunder en fysisk sammenhæng 
via stiforbindelser og adgangsveje. Hertil kommer, at området 
byder på en række oplagte muligheder for tiltrængte forbed-
ringer af eksisterende faciliteter og udvikling af nye rekreative 
tilbud samt bevægelses- og idrætstilbud.

Nu ønsker vi at samle op sammen med alle relevante aktører 
herunder lokale idrætsforeninger, lokale beboerrepræsen-
tanter, Bispebjerg Lokaludvalg, Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
samt Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøfor-
valtningen. Formålet med mødet er, at vi sammen lægger en 
plan for, hvordan vi i fællesskab arbejder videre med 
projektet.

Tid og sted:  
Onsdag den 27. april kl. 16.30-18.30 på Kulturstationen 
Vanløse i Heerupsalen. Tilmelding til Mikkel Larsen, 
Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg via h03u@kk.dk

16.30: Velkommen og orientering om arbejdet med Bellahøj-
marken og Genforeningspladsen ved Jan Lindboe 

Introduktion til idékataloget for Bellahøjmarken, der er udar-
bejdet på baggrund af en række workshops i 2021. Der samles 
op på kommentarer og spørgsmål fra mødedeltagerne.   

17.30: Hvordan arbejder vi sammen videre med udvikling af 
Bellahøjmarken og Genforeningspladsen.  
Vi drøfter i fællesskab, hvordan vi kommer videre med udvik-
ling af Bellahøjmarken. Hvordan kan vi skabe opmærksomhed 
på potentialet ved udvikling af Bellahøjmarken og de tilgræn-
sende grønne områder? Skal vi forsøge at få projektet som 
en del af budgetforhandlingerne i sensommeren, og hvis ja, 
hvordan inddrager vi politikerne bedst muligt?  

18.30: Tak for i dag


