Til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
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FORETRÆDE FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DEN 20. AUGUST 2009 VEDR. PKT. 15 UDNYTTELSE AF
VOLDPARKEN SKOLE
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Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil gerne her benytte lejligheden til at give en
uddybende begrundelse for det foretræde, som gennemføres af Freddy Ingvorsen og Karsten Brisell.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har en oplevelse af, at Børne- og Ungeforvaltningens forslag om at etablere en udflytterbørnehave til 450 børn på
Voldparken Skole:
-

har et demokratisk underskud, da et for bydelen så indgribende projekt burde have været i høring
mangler koordinering med de eksisterende kommunale beslutninger
og intentioner, der findes for området.

Det er derfor vores håb, at Kultur- og Fritidsudvalget under pkt. 15 om Udnyttelse af Voldparken Skole beslutter, at:
•
•

Kultur- og Fritidsforvaltningen tidligst efter vedtagelse af Budget 2010
kan indgå aftale om reservationsleje for Voldparken Skole
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal afdække mulighederne for, hvordan
EnergiCenter Voldparken kan realiseres på både kort og langt sigt.

Reservationsleje
Det er naturligvis problematisk for Københavns Ejendomme, hvis man mister 1½ måneds reservationsleje. For Københavns borgere er der bare ikke
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nogen økonomisk fornuft i, at Børne- og Ungeforvaltningen betaler reservationsleje for at sikre sig førsteretten til bygningerne til et projekt, som næppe
i sin nuværende udstrækning kan finde politisk opbakning.
Samtidig vil indgåelsen af en aftale om reservationsleje før vedtagelsen af
Budget 2010 medføre, at Børne- og Ungeforvaltningen ikke har noget incitament til at finde alternative løsninger, som f.eks. om en mindre børnehave
kunne passes ind i konceptet for EnergiCenter Voldparken.
Hvis indstillingen vedtages uændret, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen videre arbejde med Voldparken Skole alene være fokuseret på:
•
•

en reservationslejeaftale med Børne- og Ungeforvaltningen
et sundhedshus uden et EnergiCenter Voldparken.

Voldparken Skole er en del af områdefornyelsen af Husum
Børne- og Ungeforvaltningens forslag om at etablere en udflytterbørnehave
til 450 børn på Voldparken Skole er ikke i harmoni med den netop vedtagne
områdefornyelse af Husum.
De attraktive muligheder, som den nedlagte Voldparken Skole skaber, bør
være til gavn og glæde for lokalområdet, så der skabes større sammenhæng
og identitetsfølelse for bydelen. Dette blev allerede konstateret ved Future
City Games, som var et forarbejde for Områdefornyelse Husum igangsat af
Overborgmesteren og Teknik- og Miljøforvaltning.
Et midlertidigt pasningstilbud for børn fra andre bydele vil ikke tilføre nogen
kvalitet til lokalområdet. Tvært imod vil det være en uoverskuelige logistisk
udfordring at få busser til så mange børn frem tilbage 2 gange i døgnet med
de eksisterende tilkørselsforhold.
Set fra et lokalt synspunkt vil det jo ikke være attraktivt, hvis en udflytterbørnehave forsinker, reducerer eller umuliggør det dynamiske kraftcenter for
bevægelse og sundhed, som lokalområdet ser frem til og har brug for. I den
sammenhæng skal det også erindres, at EnergiCenter Voldparken med et
sundhedshus helt naturligt understøtter intentionerne med områdefornyelsen
af Husum.

EnergiCenter Voldparken er det rette projekt på det rette tidspunkt og
alene beliggenheden giver unikke muligheder for lokalområdet, bydelen
og København
Beliggenheden giver enestående muligheder for at få sundhedstilbud og indendørsfaciliteter til at blive integreret i et nyt levende byrum lige ud til Utterslev Mose. EnergiCenter Voldparken bliver således en smeltedigel af aktivitet:
•

Langs Utterslev Mose er allerede mange løbere, stavgængere mv.
Hermed skabes et fælles mødested for den uorganiserede og organiserede idræt:
Noget tilsvarende findes ikke andre steder i København.

•

EnergiCenter Voldparken kan blive bindeleddet mellem Tingbjerg og
det øvrige Brønshøj-Husum og være et fælles mødested for alle på
tværs af alder, køn og etnisk herkomst:
Tingbjerg er et isoleret bysamfund, som er afgrænset af Vestvolden,
Utterslev Mose, Hillerødmotorvejen og bygrænsen mod Gladsaxe,
som er et bredt plantebælte med trådhegn og pigtråd. Det eneste, der
forbinder Tingbjerg til København er Åkandevej, som er en vejstrækning på 900 meter uden nogen former for bymæssig aktivitet.
EnergiCenter Voldparken og det tilhørende byrum vil halvvejs på
denne strækning blive et afgørende bindeled mellem Tingbjerg og
det øvrige Brønshøj-Husum.
Næridrætsanlæg og lommeparker, som bliver behandlet i pkt. 4 på
dagens møde, vil helt naturligt indgå i det byrum, som EnergiCenter
Voldparken skaber ud mod Utterslev Mose.

•

Den direkte tilknytning mellem sundhedstilbud og idrætsfaciliteter
giver en naturlig overgang fra det sunde liv til et idrætsliv, og vil
dermed være en væsentlig sundhedsfremmende faktor:
De bærende elementer i EnergiCenter Voldparken er idræt, sundhed
og nærlokale faciliteter. EnergiCenter Voldparken vil således helt
naturligt være et mønsterbrydende fyrtårnsprojekt for den forestående områdefornyelse af Husum, hvor projektchefen tiltræder 1. sep-

tember 2009. En af de væsentlige begrundelser for igangsætningen
af områdefornyelsen er den ringe sundhedstilstand i området.
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs opbakning til EnergiCenter Voldparken
Brønshøj-Husum Lokaludvalg fremsendte 4. maj 2009 projektbeskrivelsen
af EnergiCenter Voldparken til alle medlemmer af BR. I fremsendelsesbrevet blev der redegjort kort for projektets gevinster på en række områder, som
dækker de fleste af Købenavns forvaltninger.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i følgende høringssvar givet sin opbakning til EnergiCenter Voldparken, som et afgørende bidrag til bydelens udvikling:
•
•
•

Metropol for Mennesker – Høringssvar, dateret 20. februar 2009
Det nye borgernære sundhedsvæsen – Høringssvar, dateret 21. april
2009
Kommuneplan 2009 – Høringssvar, dateret 22. juni 2009.

Endelig har Brønshøj-Husum Lokaludvalg nedsat en styregruppe for EnergiCenter Voldparken.

Venlig hilsen

Mikkel Houman
Næstformand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

