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Ansøgning om tilskud til Samtalis fra Lindgreen og Wassberg (2009-157282)
INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget følger indstillingen fra Byudviklingsudvalget og giver afslag på
støtte til Samtalis

Problemstilling
Lindgreen og Wassberg, en virksomhed der arbejder med byrumsudnyttelse via inddragende
skulpturer, søger om 118.750,00kr i støtte til det urbane møbel SAMTALIS. SAMTALIS er en kube
lavet i stål og beklædt med træ, hvis indre kan moduleres på mange forskellige måder. Den måler
2,5meter på alle kanter og kan transporteres rundt.
Møblet skal skabe nyt liv på eksisterende pladser og have en samlende virkning i Brønshøj-Husum.
Den skal bidrage både funktionelt og æstetisk til lokalmiljøet, samt give nye muligheder for
kommunikation mellem borgerne og mellem lokaludvalget og borgerne. Kuben vil kunne bruges som
samlingspunkt, mødested, legeplads, picnicsted og studieplads etc.. Der er mulighed for at sætte en
info-skærm op i SAMTALIS (ikke inkluderet i det ansøgte beløb). Dette er en monitor, koblet til
Internettet og drevet af solceller. Via denne skærm vil Lokaludvalget kunne være i dialog med
borgerne, og borgerne kan sende beskeder og billeder til denne. Det urbane møbels endelige design
kan tilpasses i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Ansøgeren vil søge om støtte hos andre af byens lokaludvalg om at få bygget et møbel til deres
bydele – med hvert sit design. Ideen er at der skal etableres en rotationsordning af møblerne mellem
bydelene. I sommeren 2009 opførte ansøgerne et urbant møbel på Østerbro, med støtte fra Østerbro
Lokaludvalg.
Det ansøgte beløb skal anvendes til design, materialer og udarbejdelsen af SAMTALIS, samt
montering, transport og administration. Ansøgerne medfinansierer projektet med foreløbigt
projektdesign og et indvielsesarrangement. Der er ikke søgt eller bevilget støtte fra anden side.
Møblet forventes at være færdigt i maj 2010 og tænkes at blive placeret på Husum Torv eller pladsen
ved Korsager Skole. Møblet henvender sig til alle borgere i Brønshøj-Husum.
Ansøgningen har været behandlet i Byudviklingsudvalget, som indstiller, at projektet ikke støttes
med den begrundelse, som er nævnt under ”løsning”.

Løsning
Lokaludvalget godkender Byudviklingsudvalgets indstilling om afslag. Det er opfattelsen, at ideen –
såfremt der placeres et så visionært og opsigtsvækkende byrumsmøbel i gadebilledet – skal udvikles
med høj grad af medbestemmelse og indflydelse fra borgerne. Derudover er der i ansøgningen ikke
nævnt noget om driftsudgifter til vedligehold, tilsyn og forsikring. Forretningsudvalget bemærker, at
det ikke bør udelukkes, at Lokaludvalget på et senere tidspunkt kunne genoptage dialogen med
ansøger omkring de urbane samtalemøbler.
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