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Som det fremgår af høringsbrevet af 3. december 2010, ønsker Teknikog Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur, en tilbagemelding på
de istandsættelser, der er foretaget i 2010 samt input til de resterende legepladser, som skal istandsættes i 2011 og 2012.
Den gennemførte proces for legepladsistandsættelser for 2010 har kørt som
en dialogproces mellem Lokaludvalgets arbejdsgruppe og forvaltningen med
inddragelse af lokale brugere og institutioner. Resultatet af dette samarbejde
er efter vores opfattelse blevet udmøntet i nogle fantastiske forbedringer på
de legepladser, som er istandsat i 2010.
Plan for renoveringer af 2 legepladser i bydelen i 2011 og 2012. De to legepladser er:
1) Vestvoldens legeplads v. Bystævnet, som er et større projekt udviklet i
samarbejde med Områdefornyelse Husum, Lokaludvalget, Partnerskabet og
Skoletjenesten. Projektet er langt fremme, og der har i opstartsfasen været
inddraget lokale institutioner og brugere. Lokaludvalget mener, at det foreliggende projektforslag er super spændende og visionært. Der mangler de
sidste godkendelser i Kulturarvsstyrelsen og Fredningsnævnet, men vi håber,
at projektet kan blive gennemført i 2011.
2) Pilesvinget 65, ved Mosen (med edderkoppen), hvor der fra kommunen er
afsat et mindre beløb til noget supplerende leg. Efter udsendelse af høringsbrevet har der været en mail dialog med Center for Park og Natur, og der er
en idé om, at der på den pågældende legeplads skal suppleres med udendørs

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.

fitness for børn og voksne. Lokaludvalget mener, det er godt for de mange
brugere af legepladsen og de grønne områder, at der bliver skabt fitnessfaciliteter til alle aldersgrupper i denne del af Utterslev Mose.
Lokaludvalget har bemærket, at stjernemarkeringen ved Husumparkens legeplads er blevet glemt på kortet over isandsættelser.
Lokaludvalget ønsker fortsat et tæt samarbejde mellem vores arbejdsgruppe
og Center for Park og Natur omkring de fremtidige opgaver.

Med venlig hilsen
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