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Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik
Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan kun være enig i de formulerede
visioner, principper og indsatsområder i udkastet til politikken. Vi
savner dog formuleringer i oplægget, der tydeliggør følgende under
niveauet 'indsatsområder':
Faciliteter
• Renovering og indretning af nedlagte fredede tekniske
bygninger til kultur- og fritidsformål
Styrk borgerne
• Flere beslutninger vedr. udvikling af kultur– og fritidsliv skal
kunne tages lokalt
• Selvbetjent adgang til bibliotekerne skal principielt være en
udvidelse af mulighederne og ikke fremkomme ved
konvertering af betjent åbningstid til selvbetjent åbningstid.
Den digitale lækre by
• Den digitale adgang til en biblioteker skal ikke erstatte den
personlige kontakt, men kan være en udvidelse.
Det hele barneliv
• Styrke børn og unges demokratiske deltagelse i beslutninger
om kultur– og fritidslivet i lokalområdet
Vækstlaget
• Sikre lige muligheder for en let adgang for alle børn uanset
baggrund og bopæl til deltagelse i musiske aktiviteter.
• Der er behov for at investere i musikundervisning til børn,
både så niveauet i hele København øges, og så der sker en
bedre fordeling i alle bydele, således at ikke kun særlige skoler
og bydele får store midler til den musiske dannelse, men at
børn og unge i hele byen får mulighed for en let adgang til
lokale musikskoler o.lign. I Brønshøj Husum efterlyser vi en
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Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

musikskole eller en profilskole inden for musik. Unge i
udskolingsklasserne på tre af vores folkeskoler har i et
byudviklings- og inddragelsesprojekt i efteråret 2014 givet den
klare tilbagemelding, at de ikke oplever at der reelt er
musiktilbud for dem.
Samarbejde om hele byen
• Placering af biblioteker på skolerne i forbindelse med
nybyggeri er en rigtig god idé, forudsat at placeringen er
central. Indflytning af biblioteker på utidssvarende og
nedslidte skoler kan let medføre dårlige forhold generelt set
både for de pågældende biblioteker og for skolerne.
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