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Økonomiforvaltningen 
Dir. Bjarne Winge 
Københavns Rådhus 
1599  København 
 
 
Til medlemmer af Borgerrepræsentationen 
CC Økonomiforvaltningens direktion 
 
ENERGICENTER VOLDPARKEN – DYNAMISK  
KRAFCENTER FOR BEVÆGELSE OG SUNDHED 
 
Håndboldklubben IF Stadion og Boligforeningen AAB 38 Voldparken 
har skabt projektideen med at ombygge den nedlagte Voldparken Skole 
til EnergiCenter Voldparken – Dynamisk Kraftcenter for bevægelse og 
sundhed.  
 
I de kommende måneder vil EnergiCenter Voldparken blive præsenteret i 
lokalaviserne, derfor vedlægger vi til orientering projektbeskrivelsen, som i 
øvrigt også kan ses på www.voldparken.info. Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
har givet økonomiske støtte til udarbejdelse af projektbeskrivelsen og anser 
en realisering af EnergiCenter Voldparken, som en oplagt mulighed for en 
skabe en positiv udvikling indenfor adskillige områder. 
 
Byudvikling 
EnergiCenter Voldparken kan blive det fyrtårnsprojekt, som kickstarter det 
forestående områdeløft af Husum. EnergiCenter Voldparken er allerede om-
talt i kommunens ansøgning til Velfærdsministeriet (se ansøgningens pkt. 
3.4 Sundhed og pkt. 3.5 Kultur og idrætsliv).  
 
EnergiCenter Voldparken vil skabe nye byrum, hvor stor åbenhed og tilgæn-
gelighed vil sikre et meget levende miljø. Den fantastiske beliggenhed lige 
ved Utterslev Mose vil give et helt unikt udendørsliv, når Mosens mange 
brugere bliver en del af dette nye bymiljø. 
Den 1. april 2009 blev ansøgning til kommunens Byfornyelsespulje frem-
sendt. 
 
Sundhed 
Det har været drøftet med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at lade 
Idræts- og ernærings¬højskolen udgå af EnergiCenter Voldparken for at gøre 
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plads til et sundhedshus. Det er en meget oplagt mulighed, da værdigrundla-
get og intentionerne i EnergiCenter Voldparken og et sundheds¬hus er me-
get sammenfaldende. I høringssvaret af 21. april 2009 vedrørende Det nye 
borgnære sundhedsvæsen lagde Lokaludvalget op til at lade et sundhedshus 
blive integreret i EnergiCenter Voldparken.  
  
Integration 
Alene den geografiske placering vil gøre EnergiCenter Voldparken til et na-
turligt bindeled mellem Tingbjerg og det øvrige Brønshøj-Husum. Herud-
over vil åbenheden og mangfoldigheden på tværs af alder, køn og etniske op-
rindelse skabe gensidig inspiration og forståelse. 
 
Idræt  
Folkeoplysningsudvalget blev på mødet den 28. april 2009 præsenteret for et 
strategioplæg, hvor: 
 

• Københavns Kommune vil have fokus på klubfaciliteter, sociale væ-
resteder, uddannelse og fælles foreningshuse, hvor flere foreninger 
kan skabe en slags klubzone på tværs 

 
Al dette er allerede indeholdt projektideen for EnergiCenter Voldparken, li-
gesom EnergiCenter Voldparken helt naturligt vil kunne indgå i et partner-
skab om en langsigtet idrætsindsats. 
 
Kultur 
Det er et savn, at vi i Brønshøj-Husum ikke har mulighed for at afholde stør-
re kulturelle arrangementer som bl.a. koncerter og teater. EnergiCenter 
Voldparken vil give rammerne for at gennemføre sådanne samlende og iden-
titetsskabende arrangementer. 
 
Børn og unge 
Med 25,4 % borgere under 20 år er Brønshøj-Husum den eneste bydel med 
markant flere børn og unge end gennemsnittet for København. Dette skaber 
et stigende behov for bl.a. fritidsaktiviteter og sundhedsfremmende tiltag – 
alt sammen fokusområder for EnergiCenter Voldparken. 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Hesselberg  
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 


