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1. EnergiCenter Voldparken – hvad er det? 
EnergiCenter Voldparken er et forslag om ny anvendelse af den nedlagte Voldparken Skole, så den bliver 
et dynamisk kraftcenter for bevægelse, sundhed og aktiviteter for beboerne i bydelen. 
 
De bærende elementer i EnergiCenter Voldparken er idræt, sundhed og nærlokale faciliteter. EnergiCen-
ter Voldparken vil således helt naturligt være et mønsterbrydende fyrtårnsprojekt for Områdefornyelsen i 
Husum. 
 
Projektet er udarbejdet ultimo 2008 og kan ses på www.voldparken.info. Projektet er ændret, så idræts- 
og ernæringshøjskolen er byttet ud med et sundhedshus.   
 
 
2. EnergiCenter Voldparken – bygger på lokale idéer 
I efteråret 2008 gennemførte Københavns Kommune et Future City Games i Voldparken med deltagelse 
af de lokale boligforeninger mv. Den alt overskyggende konklusionen blev, at den fremtidige anvendelse 
af Voldparken Skole skulle være til gavn og glæde for lokalområdet. 
 
Ideerne fra Future City Games er videreudviklet til EnergiCenter Voldparken med økonomisk støtte fra 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Brønshøj-Husum Lokaludvalg fremsendte projektbeskrivelsen af Energi-
Center Voldparken 4. maj 2009 til alle politikerne i Borgerrepræsentationen. 
 
Nu skal Områdefornyelsen i Husum være med til at gøre visionen om EnergiCenter Voldparken mere 
konkret. Det er vigtigt, at de lokale beboere tager EnergiCenter Voldparken til sig og bruger det, så man 
med stolthed kan byde resten af bydelen og Købehavn velkommen. 
 
 
3. EnergiCenter Voldparken – er det en god idé? 
Alene beliggenheden giver unikke muligheder for lokalområdet, bydelen og København. 
 
Beliggenheden giver enestående muligheder for at få sundhedstilbud og indendørsfaciliteter til at blive in-
tegreret i et nyt levende byrum lige ud til Utterslev Mose. EnergiCenter Voldparken bliver således en smel-
tedigel af aktiviteter: 
 
 Langs Utterslev Mose er allerede mange løbere, stavgængere mv. Hermed skabes et fælles mø-

dested for den uorganiserede og organiserede idræt. 
 
 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. 
 
 Den direkte tilknytning mellem sundhedstilbud og idrætsfaciliteter giver en naturlig overgang fra 

det sunde liv til et idrætsliv, og dermed forbedrer vores livskvalitet og sundhedstilstand. 

http://www.voldparken.info
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4. EnergiCenter Voldparken – hvad kan man der? 
Allerede ude på Åkandevej møder du nogle glade pensionister og friske drenge. Pensionisterne spiller 
petanque og drengene springer rundt på forhindringer og dyrker parkour. På vej ind i EnergiCenter Vold-
parken hilser du på 3 bekendte, der sidder på Cafeens terrasse og nyder solen og udsigten over Utterslev 
Mose. De løber rundt om Utterslev Mose hver mandag og torsdag. 
 
Mens du venter på lægen i sundhedshuset kigger du ned i skolegården, hvor et par lange fyre tjatter til 
hinanden og en basketbold. 4 piger og drenge har lige været inde og låne 4 bats – nu er der vist lagt op til 
en heftig bordtennisdyst på de farvestrålende terrazzoborde, som står nede i skolegården. 
 
Efter lægebesøget går du ned i bowlinghallen under den nye opvisningshal, hvor du bestiller bord i Ca-
feen og 2 bowlingbaner til på fredag – det er anden gang du skal holde familiefødselsdag i EnergiCenter 
Voldparken. På vej op ad trappen ser du en plakat med endnu en stor koncert i EnergiCenter Voldparken. 
 
Henne ved bordfoldbordene møder du din datter. Lige efter skolen har hun og nogle veninder været over 
og prøve klatrevæggen. ’Hvad skal vi ha’ at spise?’. Nå ja, det er jo bare Jer to, som er hjemme i aften – 
din søn bruger sikkert hele aftenen i knallertværkstedet over i kælderen, og din kone er til volley-træning 
på bane 2. I køber noget take away mad fra Cafeen i EnergiCenter Voldparken.  
  
 

EnergiCenter Voldparken er ikke nogens – den er alles 
Nærmest en åben legeplads for børn og voksne i alle aldre 
 

 
5. EnergiCenter Voldparken – bliver det til noget? 
Voldparken Skole har stået tom siden sommeren 2008. Københavns Kommune har i Budget 2010 beslut-
tet, at Voldparken Skole skal bruges til: 
 
 Brønshøj-Husums sundhedshus med borgernære sundhedstilbud 

 
 Udflytterbørnehave til 450 børn fra andre bydele. 
 
Sundhedshuset passer godt ind i visionen for EnergiCenter Voldparken, mens en så stor børnehave går 
på tværs af visionen om, at EnergiCenter Voldparken skal være til gavn og glæde for lokalområdet.  
 
Det er næppe sandsynligt – når Områdefornyelsen i Husum afsluttes om 6 år – at halvdelen af Voldpar-
ken Skole fortsat benyttes som udflytterbørnehave til børn fra andre bydele. Det giver jo ingen kvalitet til 
lokalområdet. Udflytterbørnehaven må derfor betragtes som en midlertidig løsning på Københavns akutte 
pasningsproblemer. 
 
De kommende år skal derfor bruges til at ideudvikle og realisere: 
 
 De aktiviteter og faciliteter, som med tiden skal erstattes udflytterbørnehaven 

 
 Udearealer og byrum (skolegården, fodboldbanen, pladsen mod Åkandevej og Utterslev Mose) 

 
 Opvisningshallen, som skal erstatte den lille gymnastiksal 

 
 Driftsøkonomien – projektet kan ikke baseres på tilskud alene, der skal også være nogle indtæg-

ter (svarende til f.eks. en social økonomisk virksomhed). 
 
 
6. EnergiCenter Voldparken – har du flere idéer? 
Få inspiration og kom med dine ideer til: 
 Foreningen EnergiCenter Voldparken:  www.voldparken.info      

 -gruppen: EnergiCenter Voldparken     
 Områdefornyelsen i Husum: husum@tmf.kk.dk 
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