
 

 

 
����������	�	
�����	�����

�����������������������
�� ��� !"�!�#$
�%$&&��� ��� !

'''(%$&&�)*+���"+��(�*

19. marts 2010

 

�� ��� !�����,��)*+���"+����������+-�.������)*+��-)��+,����/��������)0�������+-�
� 1���+"����),,���(��)*+���"+�����-���������),�1��������,����,�* 1���+"��������
12������)��0)����*�����0��� 1���+"���������(�

Til Børne- og Ungdomsudvalget 

VEDR. FREMTIDIG ANVENDELSE AF VOLDPARKEN 
SKOLE 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil gerne takke Børne- og Ungdomsud-
valget for beslutning den 3. marts 2010 om, at forvaltningen vedrørende 
udflytterbørnehaveprojektet i Voldparken skal fremlægge en indstilling, som 
medtager bl.a. følgende elementer: 
 
• samspil med lokalområdet 
• samarbejde med SUF og KFF 
• vurdering af om nogle af pladserne kan være midlertidige. 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ser frem til en dialog med forvaltningen om 
den fremtidige anvendelse af Voldparken skole, da bygningerne udgør et 
stort udviklingspotentiale for lokalområdet og bydelen.  
 
Kort efter vedtagelsen om lukning af Voldparken Skole var der et lokalt øn-
ske om, at de tomme skolebygninger skulle omdannes til gavn og glæde for 
lokalområdet, og herved blev skabt visionen om EnergiCenter Voldparken – 
et dynamisk kraftcenter for bevægelse og sundhed. Visionen blev første gang 
formuleret på en Future City Games-workshop den 31. oktober 2008, hvor 
Københavns Kommune havde inviteret de lokale aktører i Voldparken. Med 
økonomisk støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg har Foreningen Energi-
Center Voldparken den 31. december 2008 konkretiseret og visualiseret dis-
se tanker og ideer på www.voldparken.info. Projektet om et EnergiCenter 
Voldparken har indtil videre modtaget økonomisk støtte fra: 
 
  
 



 
����������

• ØU’s kickstartpulje til Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
• TMU’s byfornyelsespulje til Foreningen EnergiCenter Voldparken. 
 
Herudover er EnergiCenter Voldparken indskrevet, som et kerneprojekt i 
forslag til Kvartersplan for Områdefornyelse Husum. Brønshøj-Husum Lo-
kaludvalg har derfor haft en klar forventning om, at EnergiCenter Voldpar-
ken – på kort eller langt sigt – ville være realistisk at få gennemført. 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg anerkender, at Københavns Kommune har et 
akut behov for at opfylde pasningsgarantien, men det er af afgørende betyd-
ning for udviklingen af lokalområdet og Områdefornyelse Husum, at nogle 
af pladserne i udflytterbørnehaven bliver midlertidige. En permanent udflyt-
terbørnehave til 450 børn i lige netop de bygninger, som er udset til at være 
en hjørnesten i den forestående Områdefornyelse Husum, vil ikke være for-
eneligt med de rimelige forventninger om, at de tomme skolebygninger skal 
tilføre en værdi for lokalområdet og bydelen.  
 
På baggrund af ovenstående bør forvaltningen også indgå i et samarbejde 
med TMF om EnergiCenter Voldparken. 
 
Vi er endnu ikke blevet kontaktet af forvaltningen, men vi vil her benytte lej-
ligheden til at fremhæve række andre problemstillinger, som også er beretti-
get til en vis politisk bevågenhed: 
 
• Det vil være et meget uheldigt signal, hvis udflytterbørnehavens fa-

ciliteter ikke kan benyttes til lokale aktiviteter, når institutionen er luk-
ket. Forvaltningen oplyste 2. marts 2010 på et møde med Foreningen 
EnergiCenter Voldparken, at det næppe ville være muligt, da det ville 
forudsætte en godkendelse hos hver af de enkelte moderinstitutioner be-
liggende i andre bydele.  

 
• Det vil gavne trygheden i området, hvis disse store bygninger rummede 

mennesker og aktivitet alle eftermiddage, aftner og weekender. 
 
• Indretningen af udflytterbørnehaven og dens udearealer bør tage hensyn 

til, at den endelige vision for EnergiCenter Voldparken, som bl.a. omfat-
ter en multifunktionel opvisningshal og en borger-cafe, på sigt kan real-
iseres. 

 
• Bustransporten til og fra udflytterbørnehave bør foregå ad Åkandevej og 

ikke op gennem boligområdet langs Kobbelvænget. Bustransport ad 
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Kobbelvænget vil være til gene for de lokale beboere og vil kollidere 
med projektet om at skabe en grøn forbindelsesvej fra Husum Parken, 
op langs Kobbelvænget, gennem EnergiCenter Voldparken for så at få 
fat i Vestvolden og Utterslev Mose. Dette projekt er et grundelement i 
forslag til Kvartersplanen for Områdefornyelse Husum.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Hesselberg 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 


