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Brønshøj-Husum skal være et attraktivt sted at bo, leve og færdes i. Lokaludvalget
ønsker en bydel i udvikling med mulighed for udfoldelse for både børn, unge og ældre.
Vi ønsker desuden et godt fællesskab, hvor medborgerne udviser gensidig respekt for
hinanden, og hvor der bliver taget hånd om de problemer, der opstår. Lokaludvalget
ønsker at bevare bydelen som grøn med mulighed for naturoplevelser og udendørs
fritidsaktiviteter - og ikke mindst at arbejde for at vores bydel bliver et trygt sted at være.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har bla. til opgave at fremme demokrati-, kultur- og
netværksaktiviteter og har til det formål en pulje på 1.584.900 kr. i 2021. Puljen er delt i
tre, sådan at pulje A – også kaldet bydelspuljen – indeholder midler til medborgernes
projekter.

Lokaludvalget har et ønske om, at flere medborgere deltager aktivt i udviklingen af vores
bydel. Derfor ønsker vi også at uddele puljemidler til flere interessante projekter fra
medborgerne, så vi får en mere mangfoldig og levende bydel. Har du en god idé til et
projekt, der kan samle bydelen? Så læs mere om, hvordan du søger puljemidler, frister
og kriterier på lokaludvalgets hjemmeside 2700lokaludvalg.dk
Midlerne i pulje B er øremærket lokaludvalgets egne projekter – det er disse projekter
for 2021, der præsenteres i denne arbejdsplan. Pulje C er reserveret til kommunikation.

1

Det er væsentligt, at flere aktiviteter er tværgående imellem fagudvalg samt tværgående
i forhold til de fem opgaveområder, der er skitseret i 'Kommissorium for Lokaludvalg af
1. juli 2011':

Bindeled og sammenhæng mellem det bydækkende og lokale

Samarbejde med bydelens netværk

Borgerinddragelse og borgerdialog

Engagerende og opsøgende

Natur og miljø

Arbejdsplanens formål
• Et redskab til borgerne i bydelen, så de kan danne sig et overblik over de
forskellige projekter for 2021, og hvad lokaludvalget arbejder med.
• Et redskab til lokaludvalget, dets fagudvalg, og lokaludvalgssekretariatet idet den
overskueliggør og konkretiserer udvalgenes arbejde og økonomi i 2021.

Arbejdsplanens opbygning
Arbejdsplanen er inddelt efter de fem fagudvalg og deres kommende projekter.
•
•
•
•
•

Kulturudvalget (KU)
Byudviklingsudvalget (BUU)
Miljøudvalget (MU)
Social- og Sundhedsudvalget (SOSU)
Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget (BUFI)
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I starten af hvert afsnit kan man læse en kort beskrivelse af det pågældende fagudvalg
og en beskrivelse af visionen for 2021. Derefter vil der under hvert fagudvalgs afsnit
være en beskrivelse af de projekter, der er planlagt at blive gennemført i 2021. Der vil
desuden være et afsnit med fælles aktiviteter.
Til sidst vil der være et samlet budget og en mødekalender. Budgettet giver et visuelt
overblik over projekternes omkostninger, og mødekalenderen giver et overblik over,
hvornår udvalgene holder møde i 2021.
Det håber vi, kan få flere borgere i vores bydel til at melde sig ind i et af vores fagudvalg,
der altid kan bruge flere kræfter og gode idéer. Kontakt gerne det enkelte fagudvalg, hvis
du er interesseret i at bidrage til et eller flere af deres projekter. Du kan finde yderligere
information om fagudvalgene på 2700lokaludvalg.dk og har du spørgsmål er du
velkommen til at skrive til sekretariatet på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

God læselyst! Vi håber, du finder denne arbejdsplan vedkommende og interessant, og
vi håber også at se dig til vores arrangementer i bydelen.
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1. Kulturudvalget

Kulturudvalget finder, at der i vores bydel er mange uudnyttede muligheder og
potentialer, der kan bidrage til at skabe meget mere liv og fællesskab. Vi ønsker at
gå nye veje og udvikle de steder i bydelen, der har oplagte potentialer for at
fremme vores visioner om en levende og sund by med gode fællesskaber. I
Kulturudvalget ønsker vi at inddrage borgerne, de erhvervsdrivende,
uddannelses- og kulturinstitutionerne og de mange frivillige foreninger i bydelen
til at udvikle aktiviteter og projekter, som kvartererne har ejerskab til, og som
samtidig kan være til glæde for hele bydelen og hele København. Vi ønsker
projekter, der er lokalt forankret i bydelen - men med et internationalt udsyn og at
give plads til både græsrødderne, iværksætterne og de professionelle
kulturudøvere. Vores bydel er én ud af flere, og vi ønsker derfor også at være en
bydel, der bidrager til en samlende kultur- og fritidspolitik.

• Brønshøj Vandtårn ligger midt i det gamle Brønshøj. Tårnet har potentiale
til at blive et værdifuldt kulturelt samlingssted. Det skal udvikles til et nyt
fritids- og kultursted, drevet at borgerne og deres foreninger i et tæt
samarbejde med kulturinstitutionerne og erhvervslivet. Vi har arbejdet for
at danne en ny lokal forening, der i samarbejde med Kultur Nord (som
varetager administrationen) kan sikre udviklingen af Vandtårnet og
tilvejebringe de økonomiske midler, der skal til for at realisere borgernes
ideer til, hvad Vandtårnet skal bruges til. Dette udviklingsarbejde skal
fortsætte. Vi vil i det kommende år arrangere koncerter i et tæt samarbejde
med Kulturhuset Pilegården, Foreningen Brønshøj Vandtårn, lokale
foreninger og en række udøvende kunstnere.
• Bellahøjområdet et næsten uudnyttet parkområde med et amfiteater, der er
det eneste af sin art i København. Den ligger i et stort boligområde med
alment boligbyggeri med mange borgere af forskellig national herkomst.
Friluftsscenen og parken omkring har potentiale til at blive en ny erkendt
attraktion for bydelen og for hele København. Scenen er Københavns
største faste friluftsscene, og den har både national og regional værdi.
Herudover kan hele området bruges som grøn motions- og legeplads. Her
er boligforeningerne og den lokale skole vigtige medspillere, men også
lokaludvalgene i de nærliggende bydele er væsentlige samarbejdspartnere
sammen med Kultur N’s institutioner. Sidst men ikke mindst er de store
kulturudbydere væsentlige samarbejdspartnere. Her tænkes på de mange
Københavnske Festivalarrangører og teatre. Nu er Friluftsscenen endelig
blevet renoveret og vi skal i gang med at skabe indhold. Som det første skal
vi have arrangeret en festlig åbning i 2021.
• Det Kongelige Teater på Bellahøj Friluftsscene.
Gennem adskillige år har det Kongelige Teater holdt nogle markant flotte
fremstød for det kommende års forestillinger – ballet, opera, skuespil og
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•

•

•

•

udefter. Disse arrangementer har været afholdt på plænerne i Frederiksberg
Have, Fælledparken, Kongens Have og Søndermarken. Adgangen har været
gratis og der har været tusinder af tilskuere med medbragte madkurve.
Efter renoveringen af Bellahøj Friluftsscene kunne det være en oplagt at
invitere Det Kongelige Teater til at lave et tilsvarende fremstød på scenen.
Bydelens torve er mange, og de har potentiale for at blive samlingssteder,
hvor borgerne mødes, kan arrangere aktiviteter og være medskabende af
bydelens kulturelle tilbud og liv. Kulturudvalget efterlyser at erhvervslivet
bliver en endnu mere central medspiller. Der er kommet enkelte nye
forretninger og cafeer, som gerne vil være med. Kulturudvalget støtter
kulturelle aktiviteter på torvene igennem hele året. 2700 Kulturdag er et
eksempel på, hvordan vi årligt afholder et torve arrangement, som ikke ville
eksistere uden de lokale foreningers deltagelse og bidrag. Kulturudvalget
ønsker at understøtte traditioner, der samler voksne og børn og skaber liv på
torve og stræder og som er organiseret af borgerne og deres frivillige
foreninger.
Brønshøj Gl. Skole med Torv og de omkringliggende kommunale bygninger
rummer helt nye muligheder. Kulturudvalget ønsker at omdanne pladsen og
dets bygninger til et hele og en aktiv bymidte, der dagligt og i de fleste af
døgnets timer kan samle borgerne i alle aldre og på tværs af interesser i
området om lettilgængelige, sunde, fællesskabsdannende og udviklende
aktiviteter. Lokaludvalgets grundtanke er ’at bytte om’ på anvendelsen af de
kommunale kvadratmeter, så kultur og fritidsaktiviteter kommer samlet frem
i bygningerne på og omkring Brønshøj Torv og ind i den gamle Brønshøj
Skole, og at skoletandlægerne – der ellers var tiltænkt at blive samlet i dele af
den gamle Brønshøj Skole - i stedet samles på de kommunale kvadratmeter i
Pilegården i et tandlægefagligt fællesskab. I løbet af 2021 vil det blive afklaret,
om denne drøm kan iværksættes. Vi vil sætte stort fokus på
borgerinddragelse i denne proces og trække på professionel hjælp til at opnå
det bedst mulige resultat. Desuden bliver det helt centralt at sikre den
nødvendige økonomiske og politiske støtte fra borgerrepræsentationen og
fra private fonde.
Vestvolden er en gammel fæstningsvold udlagt som naturområde med
magasiner, en dobbelskarponiere, en vandre- cykelsti og en kanal, der
begynder ved Utterslev mose og løber hele vejen frem til Avedøre.
Kulturudvalget så gerne mere samvær omkring spisning på volden,
historiefortælling og rollespil, rulleskøjteløb, roning på kanalen,
skulpturudstillinger på volden og andre former for natur og kulturoplevelser.
Kulturhusene er helt centrale samarbejdspartnere for os. Vi skal
videreudvikle samarbejdet ved at støtte op om deres aktiviteter og ideer og
indgå i samarbejder om at styrke disse centrale kulturformidleres
muligheder for at blive samlende for endnu flere grupper af borgere.
Tingbjerg har et helt nyt kulturhus med faciliteter knyttet tæt til skole og
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bibliotek. Kulturudvalget finder at Pilegårdens muligheder vil blive styrket
hvis det flyttes frem på Brønshøj Torv i Brønshøj Gl. skole og tæt på bibliotek,
torv og Rytterskole.
• Brønshøj - Husum har hverken et børneteater eller musik – og malerskole.
Kulturudvalget ser det derfor som helt centralt at støtte op om de
eksisterende aktiviteter og om de forskellige foreninger og netværk, så vi får
en bydel, hvor der er mange tilbud til børn og børnefamilierne om musiske
udfoldelser.
• Bibliotekerne har en helt central funktion i de enkelte bydele. Spørgsmålet er,
hvordan vi kan fremme visionen om at bibliotekerne servicerer, ikke kun de
borgere der selv finder frem til bibliotekerne, men også de mange, der slet
ikke besøger et bibliotek og som er fremmede over for bøgernes verden. Vi
ser det derfor som centralt at få skabt et levende miljø i og omkring
bibliotekerne med mange aktiviteter organiseret omkring borgernes
interesser.
• Kulturudvalget finder, at skolerne i bydelen skal åbne sig endnu mere mod
deres lokalområde. Der skal arbejdes med at udvide samarbejdet mellem
skolerne og de mange foreninger i Lokalområdet. Vi har brug for en bredere
kreds af engagerede personer og foreninger, der findes i lokalmiljøet, som
kan samarbejde med skolerne om at give børnene mange flere oplevelser og
opgaver i lokalmiljøet.

Kulturudvalget (KU) har og vil i de kommende år beskæftige sig med Kultur og
fritidspolitik i bred forstand i overensstemmelse med ovenstående betragtninger.
Puljemidlerne vil ligeledes blive anvendt på en måde, der understøtter
ovenstående tanker.
Kulturudvalget har efter en årrække med ansvar for egne store konkrete projekter,
besluttet at bruge det kommende år til at arbejde mere politisk og strategisk, til at
følge foreningerne og kulturinstitutionernes arbejde, få involveret flere borgere og
få rekrutteret flere nye medlemmer til Kulturudvalgets arbejde.
Der er dog enkelte profilevents vi vil fastholde i det kommende år. Se nedenfor.

1.1 Brønshøj Vandtårns 90-års fødselsdag

Pilegården og Kulturudvalget havde planlagt at fejre Vandtårnets 90års fødselsdag
til maj 2020. Det er skubbet til 2021 som følge Corona. Vi har fået et tilbud om en
dobbelt kor - koncert med instrumentalister. Der er indgået aftale med
Vokalensemblet Dekorum. Dato: 22-24. maj.
ØKONOMI: 20.000 KR
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1.2 Fejring af Bellahøj Friluftsscene

I et samarbejde med Bellahøj Beboerforeninger, lokaludvalgene i Bispebjerg og
Vanløse, Kultur N og andre kulturaktører vil Kulturudvalget arrangere en åbning af
friluftsscenen i begyndelsen af juni. Vi drøfter i øjeblikket mulighederne for at
arrangere en stor kor/alsangsevent i et samarbejde med foreningen KOR72, der er
en landsdækkende organisation for folkekor og amatørkor. Hertil kan komme andre
arrangementer i samme uge. Vores opgave vil primært være at sikre de tekniske
forudsætninger for, at det kan gennemføres. Scene, højtalere, overdækning af
scene, toiletter, el-klaver etc. men også finansiere en kendt person, der kan styre
begivenheden. Dato 5.-6. juni.
ØKONOMI: 50.000 KR

1.3 Helhedsplan for Brønshøj Torv

Brønshøj Gl. Skole med Torv og de omkringliggende kommunale bygninger
rummer helt nye muligheder. Kulturudvalget vil arbejde for at omdanne pladsen
og dets bygninger til et hele og en aktiv bymidte, der dagligt og i de fleste af
døgnets timer kan samle borgerne i alle aldre og på tværs af interesser i området
om lettilgængelige, sunde, fællesskabsdannende og udviklende aktiviteter. I denne
forbindelse skal der arrangeres borgermøder for at få bud på stedets anvendelse.
Dette vil ske i et tæt samarbejde med Pilegården/Kultur N og forvaltningerne. Der
vil blive igangsat en større borgerinddragelsesproces, hvis der af
Borgerrepræsentationen afsættes de nødvendige økonomiske midler til
indretningen af Brønshøj. Gl. Skole til kulturhus i forbindelse med overførselssagen
20/21.
ØKONOMI: 230.000KR

1.4 Jul i Brønshøj Vandtårn

For 8. år i træk tænder Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Foreningen Brønshøj
Vandtårn, Kulturhuset Pilegården og en række foreninger herunder spejderne lys
på Brønshøj Vandtårn og afholder diverse aktiviteter og koncerter i vandtårnet.
Dato: 5. december.
ØKONOMI: 45.000KR
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2. Byudviklingsudvalget

Byudviklingsudvalget (BUU) beskæftiger sig med sager, projekter og
puljeansøgninger der retter sig mod byudvikling herunder sager om miljø, trafik
og udviklingen af byrummet - dog primært den fysiske udformning af vores bydel,
såsom
•

Bebyggelser (lokalplaner)

•

Veje og cykelstier
trafiksikkerhed)

•

Betjening af kollektiv transport

•

Vandafledning (herunder kloakker, skybrudssikring, lokal afledning af
regnvand.

(herunder

trafikafvikling,

trafikforurening

og

Der er et vist overlap i forhold til miljøudvalget, f.eks. vedrørende grønne veje og
boliger med brændeovn.
Byudviklingsudvalget ønsker at udvikle og bevare lokalområdet som et godt sted at
bo.
Derfor arbejder vi for følgende:
•

Bevarelse af villakvartererne som grønne og fredelige områder med høj
biodiversitet.

•

Sikring af, at nybyggede og ændrede boligområder giver beboere en høj
livskvalitet. Derfor har vi meget fokus på lokalplaners påvirkning fra andre
interesser, såsom bygherres og kommunens økonomiske interesser og
kortsigtede interesser i en anden beboersammensætning. Udvalget har især
fokus på de elementer, der sikrer et godt bymiljø, f.eks. serviceerhverv,
caféer, gode og trygge byrum, skoler og andre institutioner, sundhedshuse
og kulturinstitutioner.

•

Sikring af, at nybyggede og ændrede boligområder tager hensyn til de
omliggende boligkvarterer og naturområder, både æstetisk og med hensyn
til skyggevirkninger og trafikbelastning.

•

Omstilling til grøn og bæredygtig trafik, herunder udbygning af cykel- og
gangstier, reduktion af biltrafik og den medførende forurening fra støj og
udstødning, bl.a. ved en overvågning af forureningen.

•

Størst mulig tryghed og sikkerhed for alle trafikanter i bydelen.
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•

Bæredygtig håndtering af vand, herunder lokal afledning af regnvand,
grønne veje og skybrudsveje.

•

At Frederikssundsvej opfylder bydelens behov for indkøbsmuligheder og i
det hele taget fungerer som et spændende og aktivt centrum for bydelen.

•

Tilstedeværelse af et højt informationsniveau i bydelen om kommunens og
andres planer for bydelen og sikring af, at bydelen høres.

•

Udvalget følger løbende op på mulighederne for at etablere
seniorbofællesskaber. Vi har et ønske om en strategi, der tager højde for
den udfordring, at Brønshøj-Husum har mange ældre borgere, som med
tiden vil få brug for nye initiativer, der kan sikre gode sociale rammer for
borgere i den tredje alder. Derfor ønsker lokaludvalget at
kommuneplanen gør seniorfællesskaber, både i form af almene boliger og
andelsboliger, til et strategisk indsatsområde. I det hele taget bør
kommuneplanen understøtte de stigende behov for boligformer med
fællesskab. Udvalget vil fremme en løbende diskussion af hvordan ønsket
om en strategisk indsats på ældreområdet bør udformes og iværksættes.
Desuden mener udvalget, at flere fællesskaber kan modvirke ensomhed.

2.1 Trafikplan for Brønshøj-Husum

I forbindelse med udvidelsen af forskellige områder i bydelen, vil der komme øget
trafik. Det forsøger udvalget at følge med i, for at undgå store gener for
medborgerne.
ØKONOMI: Ingen omkostninger

2.2 Handelslivet

Udvalget vil gerne arbejde videre med rapporten om handelslivet, der blev lavet i
slutningen af 2019, for at gøre bydelen mere attraktivt for handlende ude fra og
fastholde de handlende, der bor i bydelen. Udvalget støtter ”Køb lokalt” kampagner
i bydelen.
ØKONOMI: Ingen omkostninger
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2.3 Den almene boligsektor

Ghettoloven medfører store ændringer i Tingbjergs og Bystævneparkens
bebyggelse. Udvalget følger denne udvikling.
ØKONOMI: Ingen omkostninger

2.4 Fortætning af villakvarterne

Udvalget er generelt skeptisk overfor den udvikling, der i øjeblikket betyder fortætning af
villakvartererne, og holder øje med tendenser i den retning.
ØKONOMI: Ingen omkostninger

2.5 Offentlige møder

Helhedsplan for Bystævneparken er planlagt til at komme i offentlig høring i løbet
af foråret 2021. Byudviklingsudvalget vil afholde borgermøde om dette, så input
kan tages med i lokaludvalgets høringssvar. Der afsættes 10.000 kr. til dette.
Lokalplanen for Tingbjerg Første Fase kommer i offentlig høring i løbet af foråret
2021. Byudviklingsudvalget vil afholde borgermøde om dette, så input kan tages
med i lokaludvalgets høringssvar. Der afsættes 10.000 kr. til dette.
Hvis der kommer andre relevante plansager, trafiksager, høringer etc. i løbet af året,
vil udvalget også afholde borger- eller informationsmøder om dette.
ØKONOMI: 2x10.000 = 20.000KR

12

3. Miljøudvalget

Vores vision i Miljøudvalget er at understøtte miljøaktiviteter i Brønshøj Husum.
Dette vi gør ved at lytte til og give faglig sparring til borgernes miljøprojekter og
ved at skabe gode rammer for at få oplevelser i Brønshøj Husums naturområder.
Konkret for 2021 vil vi arbejde for:
•
•
•
•
•
•
•

at få penge til et naturværksted, som kan danne ramme for
læringsaktiviteter med vandmiljøet og i nærmiljøet.
at Tingbjerg-Husum området bliver oprustet med hensyn til dyrknings- og
madfællesskaber.
at afholde et fint mosetræf og videre arbejde for at skabe en selvkørende
moseforening.
at få tilladelse til at sejle med Miljøkajak for at indsamle affald i
Fæstningskanalen.
at Brønshøj-Husum Gadehaver får forvandlet de første vejbede på
Frederikssundsvej.
at få at installeret et overvågningssystem på overløbsbygværket U11.
at få indviet de tre flotte formidlingscentre i Utterslev Mose.

3.1 Naturværkstedet på EnergiCenter Voldparken

Oplæg udarbejdes til lokaludvalget, der udarbejdes og præsenteres et
skitseprojekt og der afholdes valgmødeevent – evt. med bredere fokus og på tværs
af fagudvalg.
ØKONOMI: 15.000 KR

3.2 Dannelse af mosetræfslaug/moselaug

Der indkaldes til opstartsmøde for nysgerrige. Oplæg ved kendt person.
Sekretariatet understøtter med organisatorisk kraft og organiserer kurser/ture for
at pleje de frivillige og udvikle deres kompetencer.
ØKONOMI: 10.000 KR
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3.3 Kajakprojektet
Fortsat arbejde med at opnå de nødvendige aftaler med myndighederne.
Dannelse af laug/forening. Søsætning af miljøkajakken i august 2021.
ØKONOMI: Ingen omkostninger

3.4 Gadehaver
De første bede transformeres.
ØKONOMI: Ingen omkostninger

3.5 Formidling af Delte Vandes arrangement februar 2021
Formålet er at vise områdets vandsystemer og vandets historie.
ØKONOMI: 4.000 KR

3.6 Vandmiljøet

Formålet er at holde interessen for udløbssagen og få større indsigt områdets
vandmiljø.
ØKONOMI: Ingen omkostninger

3.7 Skilteprojektet

Reception for formidlingscentre i Utterslev Mose.
ØKONOMI: 3.000 KR

14

3.8 Valgmødeevent

Vi vil arrangere grønt valgmøde forude for budgetforhandlinger.
ØKONOMI: 10.000 KR

3.9 Ture i naturen

5-10 ture i naturområderne.
ØKONOMI: 8.000 KR
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4. Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (SOSU) beskæftiger sig med sager, projekter og
puljemidler, der retter sig mod social- og sundhedsområdet samt integrations- og
arbejdsmarkedsområdet.
Udvalget
behandler
sager,
projekter
og
puljeansøgninger, der retter sig mod borgere over 18 år.

I 2020 ønskede SOSU fortsat at sætte fokus på bydelens sundhed. SOSU har derfor
arbejdet strategisk med bydelens sundhedsaktører. SOSU ønsker at facilitere
skabelsen af et fundament, hvor bydelens sundhedsaktører på tværs af sektorer kan
samarbejde i netværk. Målet er dels at udnytte bydelens ressourcer bedre, så
bydelens borgere tilbydes flere og bedre aktiviteter og sunde fællesskaber og dels
at styrke de indsatser kommune, patientforeninger, sportsforeninger mv. udvikler.
Konkret fulgte SOSU op på det første netværksmøde på Tingbjerg bibliotek og
kulturhus i 2019 med et lignende arrangement i marts 2020, der dog måtte aflyses
pga. COVID-19.
I november 2020 gennemførtes et online netværksmøde.
I 2020 blev den traditionsrige Brønshøj-Husum Walk desværre også aflyst ligesom
Ældredagen blev det på grund af COVID-19. I 2021 håber vi meget på at
gennemføre begge arrangementer.
SOSU vil løbende skrive høringssvar inden for fagudvalgets områder social og
sundhed, arbejdsmarked og integration.
Desuden vil SOSU som på sundhedsområdet arbejde med at skabe et strategisk
overblik på fagudvalgets øvrige områder.

4.1 Sundhedsnetværksmøder 2 stk.

Her kan vi løbende blive klogere på vores lokale sundhedsaktører. Vi kan skabe et
rum, hvor de kan mødes løbende og blive bekendte med hinanden og de
ressourcer, som de hver især råder over. Formålet er dels at skabe et stærkt lokalt
sundhedsnetværk og dels at afprøve lokaludvalgets potentiale.
ØKONOMI: 2X 12.000 = 24.000 KR
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4.2 Trivselshus, Medborgerhus, Velfærdshus, Aktivitetshus

Gennem et længere netværksarbejde med Center for Sundhed og Forebyggelse
(CSF) og gennem SOSUs arbejde med at stifte et lokalt sundhedsnetværksmøde
har CSF rejst midler til at understøtte initiativer som kan understøtte deres arbejde
med de kommunale forebyggende sundhedsindsatser. CSF arbejder på at
understøtte sundhedsnetværket med lokale, lønkroner og lægepraksis.
Dette understøtter SOSUs arbejde med at etablere et lokalt hus, hvor sundhed og
trivsel er i fokus (tidligere kaldet Sundhedshus).
SOSU vil i 2021 fortsat arbejde sammen med CSF om at skabe de bedste rammer
for forebyggelse og sundhed lokalt.
ØKONOMI: Ingen omkostninger

4.3 Brønshøj-Husum Walk 2020

Vi ønsker i 2021 at fortsætte den traditionsrige Brønshøj-Husum Walk. BrønshøjHusum Walk er en motionsdag for ældre med forskellige aktiviteter og poster rundt
i Utterslev mose. Arrangementet skaber samtidig netværk mellem bydelens ældre,
ældreforeninger og lokaludvalget, ligesom det kan skabe fællesskab blandt
deltagerne. Målgruppen er borgere, der ikke kan løbe. Formålet er at mødes og
komme ud og gå sommeren i møde.
ØKONOMI: 10.000 KR

4.4 Sundhedsfaglig praktikant

SOSU undersøger muligheden for at tilknytte en sundhedsfaglig praktikant.
Gennem en tilknyttet sundhedsfaglig praktikant vil SOSU arbejde med at lave lokalt
baserede undersøgelser og andre relevante tiltag.
ØKONOMI: Ingen omkostninger
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4.5 Ældredag

Ældredagen bliver arrangeret i samarbejde med Vanløse Lokaludvalg. Da
ældredagen blev aflyst sidste år, håber vi, at vi kan gennemføre dagen i 2021 på
Vanløse Kulturstation.
ØKONOMI: Ingen omkostninger
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5

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget

Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget (BUFI) beskæftiger sig med sager,
projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod børn- og ungeområdet (under
18 år) samt idræts- og fritidsområdet. Indenfor fritids- og idrætsområdet
behandler udvalget sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod både
børn og voksne.

BUFI ønsker i 2021 at gå i dialog med udvalgte målgrupper/aktører inden for
udvalgets fagområde og blive klogere på, hvordan lokaludvalget kan bidrage til
aktørernes arbejde for at skabe en god bydel for børn og unge.
Dialog med pædagogiske klyngeledere – om hvilke udfordringer institutionerne
oplever i bydelen.
Dialog med idrætsforeninger, fx håndbold- og fodboldklubber, der har
ungdomsafdelinger. Om hvilke udfordringer de oplever. Det kunne være
udfordringer med såvel faciliteter som sociale og pædagogiske vilkår og problemer
med ventelister/for stor interesse.
Dialog med gadeplansmedarbejdere, fx fra Socialforvaltningens Ny Start. Opsøge
viden om, hvilke problematikker og fordomme de arbejder med, fx om de oplever,
at unge under 18 hænger ud udendørs om aftenen. Her kan lokaludvalget muligvis
bidrage til gadeplanmedarbejdernes arbejde.

5.1 Dialogmøder med børne- og ungeaktører

Udvalget ønsker at afholde to mindre workshops med relevante aktører.
ØKONOMI: 2X5.000 = 10.000 KR
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6

Fælles projekter

Under dette punkt står de projekter, hvor der har været mere end ét fagudvalg i spil.
Det er vigtigt for fagudvalgene at arbejde sammen på kryds og tværs, når det giver
mening i forhold til de overlap, der kan være i arbejdsområderne.
Yderlige vil der i 2021 blive afholdt Europamesterskaberne i fodbold i København,
og i den forbindelse vil nogle af landsholdene skulle træne på Tingbjerg Ground.

6.1 2700 Kulturdag

2700kulturdag er en fast tradition i lokalområdet som er med til at skabe liv i
bydelen og sætte fokus på al den gode kultur, de mange foreninger i bydelen og de
fritidsaktiviteter, der finder sted i Brønshøj-Husum. Lokaludvalget ønsker at skabe
et arrangement, der kan forene lokale aktører og skabe netværk mellem foreninger.
I 2020 måtte vi desværre aflyse 2700 Kulturdag, men vi håber, at vi kan finde en
god måde at afholde dagen på i 2021 set i lyset af den nye situation vi alle står i med
Covid 19.
ØKONOMI: 82.950KR

6.2 Bydelsprisen
Lokaludvalget uddeler igen i år Bydelsprisen på 10.000 kr.
Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og
enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af
Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt
sted at bo, handle og leve i.
Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:
• Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø
for borgerne i Brønshøj-Husum.
• Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og
udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder,
skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort BrønshøjHusum kendt som en attraktiv bydel.
• Udvist mod og nytænkning.
ØKONOMI: 11.500KR
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6.3 Drift af appen 2700
Appen ”2700 Brønshøj” et lille smartphone-program, som guider borgerne
rundt i bydelen. Med app’en kan man høre små historier om bydelens kulturarv
– f.eks. Brønshøj vandtårn, bellahøjhusene eller Utterslev mose – og sammensætte
oplevelsesruter med forskellige punkter i bydelen. Lokaludvalgets ønske
med app’en er at fortælle de mange gode historier fra Brønshøj, Husum og
Tingberg og samle relevante informationer for borgere og turister ét sted.
ØKONOMI: 3.800KR

6.4 Borgerinddragelse
Lokaludvalget er bindeleddet mellem medborgerne i bydelen og politikerne på
Københavns rådhus. Derfor er det vigtigt for os løbende at holde borgermøder, at
være i dialog med borgerne og at lave undersøgelser, der klargøre borgernes
behov på forskellige områder.
ØKONOMI: 20.000 KR

6.5 Kommunalvalg 2021

I 2021 bliver der afholdt kommunalvalg. I den forbindelse vil lokaludvalget afholde
et debatmøde for at oplyse borgerne i Brønshøj-Husum om valget og
kandidaterne.
ØKONOMI: 10.000 KR
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7 Budget

Aktivitet
nr.

Beløb
2020

Aktivitet/pulje
Samlet budget 2020
Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra
eksterne (A - Bydelspuljen)
Afsat i Pulje A i alt
Pulje til borgerrettede og netværksskabende
aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og
samarbejdspartnere (B)

1.1
1.2
1.3
1.4
2.5
3.1
3.2
3.5
3.7
3.8
3.9
4.1
4.3
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Brønshøj Vandtårns 90-års fødselsdag
Fejring af Bellahøj Friluftsscene
Helhedsplan for Brønshøj Torv
Jul i Brønshøj Vandtårn
Offentlige møder
Naturværkstedet på EnergiCenter Voldparken
Dannelse af mosetræfslaug/moselaug
Formidling af Delte Vandes arrangement februar
2021
Skilteprojekt
Valgmødeevent
Ture i naturen
Sundhedsnetværksmøder 2 stk.
Brønshøj-Husum Walk
Dialogmøder
2700Kulturdag
Bydelspris
Drift af app 2700
Borgerinddragelse
Kommunalvalg 2021
Afsat i pulje B i alt
Balance for pulje B
Kommunikation (C)
Bydelsguide2021/Årsskrift 2022 - produktion
Bydelsguide 2021 - omdeling
Fast klumme i Brønshøj-Husum Avis
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Beløb
2021

1.621.679

1.584.900

858.000

858.000

858.000

858.000

591.529

586.900

20.000
(Aflyst)

20.000

Ny

50.000

Ny
70.000
Ny
Ny
Ny

230.000
45.000
20.000
15.000
10.000
4.000

Ny
Ny
Ny
Ny
24.000
(Afholdt
digitalt)

3.000
10.000
8.000
24.000

10.000
(Aflyst
Ny
300.000
(Aflyst)

10.000

11.150
3.600
20.000
Ny
591.529
0
172.150
78.150
24.000
70.000

10.000
82.950
11.150
3.800
20.000
10.000
586.900
0
140.000
70.000
70.000

Afsat i Pulje C i alt
Balance for pulje C
Afsatte midler i alt samlet - Pulje A, B og C
Udgåede projekter fra 2020
Suppleringsvalg

172.150
0
1.621.679
5.000

Naturbyens forårsfest

50.000

Aktivitetskalender

27.779

Mosetræf

30.000

Grøn netværksdag

5.000
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140.000
0
1.584.900

8 Mødekalender 2021
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