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BYDELSPLAN - HØRINGSSVAR
Lokaludvalget er overordnet glad og tilfreds med resultatet af bydelsplanprocessen. Vi har følgende bemærkninger
Prioriterede projekter:
Det ønskes, at to projekter tilføjes bydelsplanens prioriterede projekter. Dermed
vil Lokaludvalget have tre prioriterede projekter indenfor Sund bydel således:
7a) Husumvolden – bydelens nye motionsrum
8a) SundhedsHuse – Centre for sundhed
10a) EnergiCenter Voldparken
Det videre arbejde
Lokaludvalget er blevet bedt om at tilkendegive, hvilke projekter der arbejdes
videre med og hvordan. I første omgang vil bydelsplanens grønne projekter blive givet særlig opmærksomhed, eftersom Lokaludvalget pr. 1. juli 2011 har
overtaget miljøopgaven og der er fokus på det område (såvel som sekretariatsressourcer til rådighed).
Bydelsplanens øvrige projekter er blevet fordelt til de fire stående fagudvalg,
som så har ansvaret for de respektive projekter og kan vælge at oprette ad-hoc
arbejdsgrupper på nogle af projekterne eller selv at integrere projekterne i fagudvalgets arbejde.
Lokaludvalget opfatter den næste runde af bydelsplaner i 2012-13 som en mulighed for at konkretisere projektkataloget yderligere. Det er her hensigten at arbejde videre med de projekter, som allerede er blevet formuleret, snarere end at
starte forfra med en ny proces.

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.

Layout
Lokaludvalgets eget bydelsplanslogo savnes i planen (frisen med bellahøjhusene
og de tegnede siluetansigter).
 Det ønskes, at bellahøjcollagen indgår som en integreret del af indgangen til alle tre temaer, altså både på side 14, 20 og 28. Det kan give en
ensartethed og vise, at overliggeren har været det brede, på tværs osv.,
alt det som collagen afspejler.
 Derudover bør findes et andet billede til temaet ”Grøn bydel” på side
20, da motivet projektet Bellahøj Friluftsscene hører under ”Levende
bydel”
 Lokaludvalgets bydelsplan logo (ansigterne i siluet) bør indgå på forsiden
 Lokaludvalgets logo som det står nu på forsiden er beskåret og skal
rettes til.
Logomateriale er indsendt til Simon Schou fra sekretariatet den 29. august.
Derudover ønskes farvevalget mere læsevenligt, da den orange baggrundsfarve
gør teksten svær at læse.
Korrektur
Høringsudgaven trænger til korrektur, hvilket forventes bliver gjort af Center for
Byudvikling.
(Stedsspecifikke rettelser: 1) 1d markeringen på kortet på side 18 er forkert og
2) På side 19 under 1.a. skal ”Kobbelvej” erstattes med ”Kobbelvænget”).
Offentliggørelse
Det skal slutteligt bemærkes, at Lokaludvalget planlægger en lanceringsevent
overfor bydelens borgere. Det sker efter BR-godkendelsen lørdag den 3. december kl. 16-18 i kombination med en spektakulær koncert i Brønshøj Vandtårn
over temaet vand og refleksion.

Med venlig hilsen

Christian Hesselberg
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
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