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FAKTA:

Sådan er puljen opdelt

Pulje A: Netværksskabende aktiviteter (Bydelspuljen)
Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger
og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen).

Pulje B: Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale
aktører

Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

Pulje C: Intern pulje
Intern pulje og kommunikation.
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Samlet pulje (A, B & C) 2017 - Puljemidler, forbrug fordelt på fagområder

Puljemidler fordelt på fagområder 2017 (A, B og C
kr 74.147
5%

kr 284.424
18%

kr 702.915
45%

fordelt på fagområder 2017 (A, B og C samlet)

147
%

kr 135.790
9%

KULTUR
kr 102.910
7%

BØRN, UNGE. FRITID og
IDRÆT
kr 244.804
2017 (A, B og C samlet)
16%

kr 702.915
45%

kr 702.915
45%
4

BYUDVIKLING

KULTUR

SOCIAL OG SUNDHED

BØRN, UNGE. FRITID og
IDRÆT

Kommunikation, netværk

BYUDVIKLING

MILJØ

Bydelspuljen 2017 (Pulje A): Regnskab
Projekt

Bevilling

Regnskab

16.000

16.000

2 Fastelavn på Brønshøj Torv

12.700

12.700

7.425

3 Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården

40.000

40.000

39.200

1.500

1.500

1.267

5 Tingbjerg spiser sammen

25.000

25.000

25.000

6 Urban Dance 2017

35.500

35.500

35.500

7 Den Magiske Skole for 14-17årige

20.000

10.000

-

4 Aktiviteter i Rytterskolens Have

14.720

8 Junior kokkeskole

10.000

5.000

5.000

9 Kulturtilbud for hukommelsessvækkede og deres pårørende

20.000

15.000

15.000

65.000

55.000

53.900
4.471

10 En sommerdag på Bellahøj

8.000

8.000

12 Børneteater mellem husene på Bellahøj

10.215

10.215

9.398

13 Opførelse af teaterstykket "Heksene"

15.000

15.000

15.000

11 Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark

14 Natteravnene i Husum/Tingbjerg

13.000

9.000

9.000

15 Brønshøj-Husum Aktiv-Centers fest Pilegården

21.700

14.000

12.880

16 Jazzkoncerter: Gangsters & Gentlemen og Norbert S. Joyful Gumbo

20.400

20.400

17.875

17 Haven i Tingbjerg

12.500

12.500

12.081

18 Eid fest for alle i Tingbjerg og Utterslevhuse

42.000

26.000

20.637

19 I-tone-sat-skole: "En Farvekoncert"

20.400

20.400

17.214

20 Fortovskoncerter i 2700 happiness vol. 2

30.000

30.000

24.500

5.500

5.500

4.554

22 Kulturelle aktiviteter på Husumparkens Legeplads (forår)

21.000

21.000

21.000

23 2700-Sportsdag

35.000

30.000

30.000

24 Indvielsesfest for Haven i Tingbjergs drivhusdome

15.000

15.000

14.981

25 Brønshøj Sommerhøjskole

17.000

17.000

15.640

26 Juletræ i Husum

38.600

38.600

35.512

27 Juletræ på Brønshøj Torv

41.500

41.500

38.180

28 Golden Days i Brønshøj

39.700

29.700

29.700

29 Lys og musik i Vandtårnet

20.000

20.000

20.000

30 Ældredagen 2017

18.400

18.400

14.441

31 Moseløbet

45.300

45.300

35.119

32 Æbledag på Brønshøj Torv

27.000

27.000

18.291

8.000

8.000

8.000

34 RabarberKomplot

23.263

15.000

15.000

35 Danmarks Internationale Gadeteaterfestival

25.000

25.000

23.000

36 Sommerkoncert for små og store

24.800

13.015

13.015

37 Syng Højt!

40.000

40.000

40.000

38 FSC_POST_NOW_FUTURE – En 1 dags Samtidskunstfestival i Brønshøj

16.000

10.000

9.200

39 Designværksted i Husum for Alle

15.500

5.000

4.954

40 Aktiviteter i Socialt Fællesskab af 2008

15.000

10.000

10.000

41 Aktiviteter på Husumparkens Legeplads (efterår)

13.700

13.700

13.700

42 Julelys på Brønshøj Vandtårn

34.000

34.000

34.000

43 Fokus på fortælling i børnehaver

15.000

14.000

12.000
6.900

21 Fodbold for fællesskab

33 En tur ud i rummet - med Kroppedal Museums miniplanatarium

7.500

7.500

45 Torvedag i Husum Bypark

12.000

12.000

-

46 Reetablering af lys i De lysende Sten

10.000

10.000

6.531

47 Teater og dialog om emnet skilsmisse/delebørn

10.000

10.000

10.000

48 Julefest for seniorer

20.000

10.000

10.000

49 Gys og Gru ruten til Halloween

15.000

10.000

10.000

50 Halloween

50.000

22.000

12.585

51 E-sport i 2700

62.000

30.000

30.000

52 Lysfest ved gadekæret

18.013

10.000

9.470
3.097

44 Netværksmøde i Kulturnetværk 2700

5.500

5.500

54 igne:oya - designværksted i Tingbjerg

23.400

11.000

5.368

55 Musik-koncert på EnergiCenter Voldparken

13.972

8.500

7.845

1.603.501

1.004.030

912.152

53 Støtteforeningen Kontaktens Venners julearrangement



Ansøgt

1 Open Stage i Kulturhuset Pilegården
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Bydelspuljen 2017 (Pulje A)

- Afrapporteringer fra støttede projekter

(numre refererer til regnskab)

1. Open Stage i
Kulturhuset Pilegården

3. Netværksskabende koncertrække i
Kulturhuset Pilegården

Den lokale borger Mette Svane har i samarbejde
med Kulturhuset Pilegården afviklet fire ”åben
scene”-arrangementer i marts, april og juni, hvor
professionelle kunstnere og amatører har fremvist
deres talenter. Bl.a. har to musikere fra Kosovo/Serbien optrådt og der har været rock på programmet,
som tiltrak flere unge. Der er skabt et netværk af
lokale folk, der gerne vil optræde og et netværk af
folk, der er begyndt at komme som stampublikum. I
alt har der deltaget 250 optrædende og tilskuere ved
de fire arrangementer. Projektet har fået udbetalt
16.000 kr. i støtte.

Foreningen Musichouse Brønshøj har med støtte
fra Lokaludvalget og Statens Kunstfond afholdt 20
koncerter i Kulturhuset Pilegården samt en koncert i
samarbejde med Kulturhuset Pilegården som en del
af programmet til 2700Kulturdag. 11 af koncerterne
var med udenlandske bands fra USA, Australien,
Skotland, Irland, Frankrig, Canada og Tyskland.
1042 gæster har besøgt de 20 koncerter i Kulturhuset Pilegården. 71 % af de besøgende var ikke
medlem af foreningen. Projektet har fået udbetalt
40.000 kr. i støtte.

4. Aktiviteter i Rytterskolens Have i
2017

2. Fastelavn på Brønshøj Torv
Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking afholdt fastelavnsarrangement på Brønshøj Torv den 25. februar.
Der var deltagelse af børn, unge og voksne i alle
aldersgrupper, med deres forældre, og alle havde
mulighed for at deltage i tøndeslagning svarende til
personens alder. I alt mødte omkring 250 børn og
voksne op. Spejdergruppen opnåede sponsoraftaler
med Brønshøj-Husum Avis, SuperBrugsen Brønshøj Torv, Kirstens Konditori og Kongebørn second
hand legetøj. Ansøger beklager, at det ikke lykkedes at finde samarbejdspartnere til afviklingens af
arrangementet blandt områdets øvrige foreninger.
Projektet har fået udbetalt 7.425 kr. i støtte.
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Rytterskolens Havelaug har fået støtte til indkøb af
forplejning samt udstyr, som de frivillige i havelauget bruger, når de passer havens planter. Havelauget
deltog på 2700Kulturdag, hvor omkring 75 personer
kom forbi haven og viste stor interesse for havens
planter og for haven generelt. Der var flere der
efterspurgte flere og bedre siddepladser, men det
ligger uden for havelaugets kompetenceområde. Havelauget har desuden fået et nyt medlem, så de nu er
10 frivillige. Projektet har fået udbetalt 1.266,64 kr.
i støtte.

5.Tingbjerg spiser sammen
I den sidste uge i april blev der afholdt i alt 8 arrangementer i Tingbjerg, hvor fællesskab og mad var
omdrejningspunktet. Aktiviteterne blev koordineret
i en arbejdsgruppe bestående af Tingbjerg Pensio-
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nist Center, Områdesekretariatet, Tingbjerg Kirke
og aktivitets- og samværstilbuddet Kontakten. Projektet har ifølge ansøger skabt øget netværk mellem
områdets borgere samt områdets forskellige aktører.
Projektet har omfattet følgende aktiviteter: Frokost i
Kontakten: for voksne, ca. 60 deltagere. Nabo-café
for beboere i pavillonbyen - for beboere, der netop
er blevet genhuset: 2 deltagere. Café under himlen:
for voksne, 80 deltagere. Tingbjergmesterskaberne
i kager: for alle, ca. 40 deltagere. Lav mad sammen: for seniorer, 60 deltagere. Langbordsmiddag:
for alle, 110 deltagere. Lørdagsbal: for seniorer,
85 deltagere. Søndagsbanko: for alle, 60 deltagere.
Projektet har fået udbetalt 25.000 kr. i støtte.

6. Urban Dance 2017
Kulturhuset Pilegården fik sammen med Brønshøj
og Tingbjerg Biblioteker støtte til at afholde aktiviteter i forbindelse med en festival for ’urban dance’,
som blev arrangeret af institutioner i Kultur Nord
den 18.-23. april 2017. Projektet skiftede undervejs
navn til subURBAN DANCE FESTIVAL 2017.
Aktiviteterne, herunder workshops og danseforestillinger, var målrettet børnehavebørn og skolebørn
og fandt sted i Tingbjerg og Brønshøj. Projektet har
haft i alt ca. 500 deltagere. Festivalen har medført
et større fokus på dans i området og Pilegården har
haft spændende samarbejder både med lokale institutioner og med Dansekapellet. Projektet har fået
udbetalt 35.500 kr.

7. Den Magiske Skole for 14-17årige
Foreningen Rollespilsfabrikken fik bevilget 10.000
kr. til at afholde et rollespil for 14-17årige inspireret
af Harry Potter-universet. Projektet blev aflyst, da
der ikke var nok tilmeldinger til at gennemføre rollespillet.

8. Junior Kokkeskole
Blå Congo og Det Økologiske Folkekøkken har
i februar og marts måned afholdt undervisningsforløb om madlavning for børn og unge i alderen
11-14 år. Undervisningen fandt sted på EnergiCenter Voldparken og forløbet blev afsluttet i restauranten Blå Congo, hvor deltagerne lavede mad og
serverede for familie og lokale beboere. 16 deltagere fra fem forskellige bydele, primært Brønshøj-Hu

sum deltog. To kursister sprang fra kort før opstart,
derfor blev de to pladser tilbudt til den boligsociale
helhedsplan ”Husum for Alle” der fandt to kursister
der fik lov at deltage uden betaling. Både deltagere
og arrangører betragter forløbet som en succes og et
lignende tiltag vil blive iværksat til efteråret. Flere
af kursisterne vil forsøgsvis blive løst tilknyttet restauranten til særlige events (f.eks. 2700Kulturdag).
Projektet har fået udbetalt 5.000 kr. i støtte.

9. Kulturtilbud for hukommelsessvækkede borgere og deres pårørende
Den 2. juni 2017 spillede teatergruppen Teatergrad to opførelser af forestillingen ”Husker du” i
Kulturhuset Pilegården. Det er en musikdramatisk
forestilling, der er særligt skabt til hukommelsessvækkede borgere og deres pårørende. Der var 25
til forestillingen kl. 16.00 og 24 til forestillingen kl.
19.00. Teatergrad havde lavet PR på lokale plejehjem, hvor ca. halvdelen kom fra. Resten havde
læst om forestillingerne på Pilegårdens hjemmeside. Efter forestillingerne lagde skuespillerne op til
debat om demens og nogle blandt publikum delte
deres egne historier. Efter anden forestilling var der
kommet en demensvejleder for at gøre opmærksom
på at de fandtes. Kulturhuset Pilegården var ansøger og har fået udbetalt 15.000 kr. i støtte.

10. En sommerdag på Bellahøj 2017
Den lokale forening En Sommerdag har for femte
gang afholdt musikfestivalen En Sommerdag på
Bellahøj den 25. og 26. august 2017 på Bellahøj
Friluftsscene. Der deltog omkring 900 mennesker,
hvoraf de 744 var betalende gæster. Ambitionen
om at udvide arrangementet til to dage var ifølge
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ansøger en succes. Det lykkedes at tiltrække
publikum begge aftner med Peter Sommer
og Nikolaj Nørlund som hovednavne. Som et
ekstra element fik ansøger etableret et samarbejde med Brønshøj Skole og Mere musik til
byens børn, som resulterede i at ni børnebands
indtog scenen lørdag eftermiddag. Ansøger har
allerede planer om at udvide samarbejdet med
det spirende musikmiljø på Brønshøj Skole og

musikskolerne næste år. Ifølge ansøger var det
både musikalsk og arrangementsmæssigt den
bedste festival i arrangementets historie. Med
fortsat støtte fra forskellige puljer er det realistisk at nå festivalens målsætning om 12-1500
betalende publikummer indenfor tre år, hvorefter arrangementet bedre kan stå på egne ben.
Ansøger efterspørger nogle bedre opbevaringsmuligheder, fx en container ved toiletbygningen og at telt- og sceneleje deles mellem flere
kulturforeninger. Projektet har fået udbetalt
55.000 kr. i støtte.

11. Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark
Husum Byparks Venner afholdt søndag den 26.
februar fastelavnsfest i Husum Bypark. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Føtex
Husum, som gav rabat på indkøb, donerede
fastelavnsboller, kakaomælk og juicebrikker
samt stillede med en medarbejder, der hjalp
med uddelingen af fastelavnsboller og drikkevarer. Der deltog omkring 200 børn og voksne
i arrangementet. Parkens centrale placering
gør, at den samler deltagere fra kvarterer på
begge sider af Frederikssundsvej, hvilket også
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er et af arrangørernes mål. Projektet har fået
udbetalt 4.859,85 kr. i støtte.

12. Børneteater mellem husene på
Bellahøj
De fire afdelingsbestyrelser på Bellahøj (AAB,
AKB, fsb & SAB) har i samarbejde arrangeret
opførelsen af to børne/familie-teaterforestillinger ved teatergruppen Batida.
De to forestillinger blev opført udendørs hhv.
den 17. august (Bellahøj Syd) og den 18.
august 2017 (Bellahøj Nord). Efter forestillingerne blev der afholdt folkekøkken, hvor
lokale somaliske kvinder lavede maden i samarbejde med Bellahøj Kirke, der udlånte deres
køkken. Der var mere end 240 publikummer i
alt til de to forestillinger og i alt 110 deltagere
til de efterfølgende folkekøkkener. Projektets
primære målgruppe, børnefamilier, deltog i
stort antal til begge forestillinger, men også
mange andre beboere og andre københavnere i
alle aldersgrupper. For arrangørerne var det et
vellykket arrangement, som de stærkt overvejer at gentage i 2018. Projektet har fået udbetalt 10.215,12 kr. i støtte.

13. Opførelse af teaterstykket
”Heksene”
Kulturhuset Pilegårdens børneteatergruppe har
opført otte forestillinger i Grøndal MultiCenter
den 24.-28. april. Teatergruppen, som består af
børn i alderen 7-15 år fik mulighed for at vise
deres forestilling, som de havde arbejdet på i
et halvt år, på en professionel teaterscene. 555
børn og voksne så stykket. Ifølge ansøger var
det en fantastisk oplevelse for teaterbørnene at
se det hele samle sig til et kunstnerisk udtryk
og opleve, at de faktisk kunne underholde og
gribe børn og voksne. Projektet har fået udbetalt 15.000 kr.

14. Natteravnene i
Husum/Tingbjerg
Foreningen fik støtte til at fejre deres 7-års
fødselsdag med et åbent arrangement med musik og foredrag i et selskabslokale ved Vold-
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parken Torv den 20. september. Fødselsdagen
var en opmuntring, anerkendelse og støtte
til foreningens frivillige, og havde samtidig
til formål at tiltrække flere frivillige. Blandt
gæsterne var Københavns Overborgmester og
Socialborgmester.
Desuden fik Natteravnene i Husum/Tingbjerg
støtte til indkøb af bolsjer og balloner, som
foreningens frivillige uddeler på deres ture
rundt i bydelen, samt til frivilligpleje ved disse
ture i form af vand, kaffe m.m. Foreningens
ca. 35 frivillige har på skift gået deres tryghedsskabende ture i Husum og Tingbjerg ca. to
gange ugentligt og deltaget i lokale aktiviteter
som 2700Kulturdag, By Night, Voldparkens
markedsdag og aktiviteter i Husum Bypark.
Projektet har fået udbetalt 9.000 kr. i støtte.

15. Brønshøj-Husum Aktiv-Center
afholder fest i Pilegården
Brønshøj-Husum Aktiv-Center, der er en
forening for seniorer i alderen 60+ afholdt et
arrangement med livemusik og fællesspisning
i Kulturhuset Pilegården den 2. marts. Der
var 64 deltagere, heraf var de 58 medlemmer
af foreningen. Sebber band underholdt med
60’er- og 70’er-musik og der var indslag fra
den lokale musiker Niels ”Flipper” Stuart. Alle
havde en dejlig dag og motion blev det også
til, med et fyldt dansegulv. Projektet har fået
udbetalt 14.000 kr. i støtte.


16. 2 jazzkoncerter: Gangsters &
Gentlemen/Göteborg og Norbert
Susemihl’s Joyful Gumbo
Brønshøj Copenhagen Jazz Club har fået støtte
til at afholde to jazzkoncerter i Kulturhuset Pilegården. Den 4. november spillede Gangsters
& Gentlemen/Göteborg for 82 deltagere inklusive bestyrelse og hjælpere. Den 9. december
gav Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo koncert
for 79 deltagere inklusive bestyrelse og hjælpere. Lokaludvalget har besluttet, at det er en
betingelse for at opnå støtte, at billetprisen er
den samme for foreningens medlemmer såvel
som ikke-medlemmer, hvilket foreningen har
accepteret. Projektet har fået udbetalt 18.240
kr. i støtte.

17. Haven i Tingbjerg
Lokaludvalget har givet støtte til etablering af
en informationstavle og fælles højbede i ”Haven i Tingbjerg”. Haven i Tingbjerg er et 1000
m2 stort grønt område ved Virkefeltet hvor
lokale beboere kan mødes og dyrke haven.
Projektet er opstået i samarbejde mellem bl.a.
Børne- og ungdomsforvaltningens ungdomsklub Klub3eren, socialforvaltningens gadeplansprojekt (Ny Start) og gartnerne i boligselskabet FSB. Etableringen af informationstavle
og højbede skulle efter planen være bygget i
samarbejde havens brugere i forsommeren,
men blev forsinket, bl.a. grundet øget arbejdspres på de kommunale medarbejdere i forbindelse med bandekonflikten. Både højbede
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og informationstavle stod dog færdige inden
udgangen af 2017. Tavlen er både for Havens
nuværende brugere samt forbipasserende, som
kan se, hvad Haven er for noget, samt kontaktoplysninger hvis man er interesseret i at få et
bed. Herudover vil der være info om Havens
faste samt løbende aktiviteter. Med etableringen af de nye højbede (pallerammer og jord)
rummer Haven nu 44 bede, hvoraf hvert bed
har engageret 1-5 lokale beboere. De kommunale medarbejdere oplever at et stigende antal
af udsatte unge har taget Haven til sig og et
stigende antal af brugere i Haven samt større
ejerskab og fællesskab på tværs. Projektet har
fået udbetalt 12.081,14 kr. i støtte.

18. Eid fest for alle i Tingbjerg og
Utterslevhuse
Eves Univers har på vegne af en række foreninger og organisationer i Tingbjerg fået
støtte til at afholde Eid-fest på Tingbjerg Skole
den 30. juni 2017. Til festen var der danseoptræden, DJ, børneaktiviteter og mere end 500
gæster. Ifølge ansøger har festen skabt fællesskab og glæde blandt beboere i Tingbjerg. Der
deltog mange forskellige repræsentanter fra
forskellige aktører i området herunder, Tingbjerg Kirke, Kontakten, Tingbjerg Bibliotek,
18+-centeret, pensionistklubben, plejehjem,
områdesekretariatet, samt kulturelle og sociale foreninger og grupper fra lokalområdet.
Der var også gæster fra Husum og Brønshøj.
Grundet regnvejr blev udendørsaktiviteter,
herunder hoppeborg, aflyst. Arrangementet
blev afviklet svarende til formålsbeskrivelsen i
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ansøgningen, men ansøger har nedskaleret og
omrokeret udgifter, da projektet fik færre støtteindtægter end forventet. Projektet har fået
udbetalt 20.636,75 kr. i støtte.

19. ”I-tone-sat-skole”
- En farvekoncert
Foreningen MusikAlliancen har afholdt to
koncerter som et samarbejdsprojekt med Korsager Skole og Husum Skole. Den 28. april
optrådte elever fra Korsager og Husum Skoler
i Husum Skoles aula med egne kompositioner, sange og en farvekoreografi med farvede
paraplyer som genspejlede aulaens glasloft.
Desuden optrådte professionelle musikere.
120 personer deltog ved koncerten. Koncerten
i Brønshøj Vandtårn den 6. maj havde en del
udfordringer, idet det var usikkert, om vandtårnet kunne benyttes grundet nødvendige
tilladelser. Tre små koncerter af 15 minutters
varighed blev gennemført, men med et indskrænket børneprogram, idet der var børn som
ikke mødte op. Publikum var alligevel glade
for oplevelsen ifølge ansøger, da vandtårnet
altid virker overvældende. I alt 75 personer
deltog. Projektet har fået udbetalt 17.214 kr. i
støtte.

20. Fortovskoncerter i
2700 happiness vol. 2
Martine Munksø fra den lokale butik ”Designbykalle shop” har afholdt fem koncerter på
den lille plads ud for Frederikssundsvej 186 i
perioden maj-august 2017. Oprindeligt omfat-
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tede projektet seks koncerter, men en koncert
blev aflyst på grund af regnvejr. Projektet er
en fortsættelse af en tilsvarende koncertrække
i sommeren 2016, hvor lokale musikere optræder for andre lokale. Antallet af gæster var
været ca. 600. I år var der et større spænd i
forhold til aldersfordelingen, både fordi der i
år var en børnekoncert og fordi mange flere
kendte eller havde hørt om konceptet. De
optrædende kunstnere var Christian Junker,
Acoustic Lounge, Sille & Palle, Tone & Daniel
Franck og The Big Beat. Projektet har fået
udbetalt 25.000 kr. i støtte.

21. Fodbold for fællesskab
En gruppe lokale unge arrangerede i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke en
fodboldturnering for ungdomsklubberne
Brønshøj-Husum Ungdomshus og Fundamenterne. Arrangementet fandt sted i Brønshøj
den 27. april. Efter turneringen var der fællesspisning og der blev uddelt præmier til 1. og
2. pladsen og der blev kåret en ”man of the
match”, der fik en præmie for god holdånd og
godt kammeratskab. Der deltog i alt 9 frivillige, 4 ansatte og 35 unge. Til sammen altså
50 mennesker, hvilket er ca. 20 personer færre
end forventet, men de unge, der var blevet
inviteret, kom alle. Ansøgerne ser det som et
godt resultat, at alle de unge, der var med til at
spille, har udtrykt ønske om, at de godt kunne
tænke sig, at der blev holdt lignende arrangementer igen. De viste også stor interesse for, at
det kunne blive holdt med deltagelse af endnu
flere klubber, hvilket har været noget, arrangørerne har drømt om fra starten af, og derfor ser
ansøger denne event som et lovende pilotprojekt for noget større. Projektet har fået udbetalt
4.554,20 kr. i støtte.

22. Kulturelle aktiviteter og socialsamvær på Husumparkens bemandede legeplads forår 2017
Husumparkens bemandede legeplads har fået
støtte til i alt fem kulturoplevelser for børn i
perioden april-juni: ”Hatte teater” med Honning Banden, ”Ballon professor” med Honning


Banden, ”Lille Peter Edderkop” med Stjernekufferten, ”Fup & Fidus” med Stjernekufferten
og børne-trylleshow med Lasse K. Arrangementerne havde i alt ca. 300 deltagere. Ansøger er tilfreds med arrangementerne, som alle
var godt besøgt trods lidt regnvejr og hvor de
fremmødte børn deltog aktivt. I kølvandet på
arrangementerne taler børnene stadig med pædagoger og voksne om hvor sjovt de havde det.
Projektet har fået udbetalt 21.000 kr. i støtte.

23. 2700-Sportsdag
HBH - Handelsforening Brønshøj Husum og
Tingbjerg har den 22. april afholdt et arrangement på Brønshøj Torv med det formål at samle bydelen og synliggøre bydelens erhvervsdrivende. På torvet var der bl.a. aktiviteter med
relation til sport og musikalsk underholdning.
Ansøger er tilfreds med arrangementet og har
fået mange rosende ord fra folk i bydelen.
Ansøger vurderer, at særligt en aktivitet med
skattejagt rundt i bydelens butikker har gjort
folk mere opmærksomme på det lokale butiksliv. Arrangementet havde ca. 2000 deltagere.
Projektet har fået udbetalt 30.000 kr. i støtte.

24. Indvielsesfest for
Haven i Tingbjergs drivhusdome
Haven i Tingbjerg har den 23. maj 2017 afholdt et arrangement for at fejre Havens nye
drivhus, der er formet som en dome. Drivhuset
blev ikke færdiggjort til den forventede dato
for festen. I stedet for at aflyse indvielsesfesten, ændrede ansøger arrangementet til en
såkaldt ”Yd og Nyd-fest”. Til Yd og Nydfesten kunne man kun være med til at fejre
drivhuset, hvis man bidrog til arbejdet i Haven
enten ved at plante blomster, rydde op i Haven,
lave maden og ikke mindst arbejde med at
færdiggøre drivhuset. Desuden var der underholdning ved en folkedanserinstruktør. Ca. 100
deltagere deltog alle aktivt på dagen - både
beboere og forskellige aktører fra lokalområdet. Ansøger oplevede en dejlig stemning på
dagen, hvor deltagerne arbejdede sammen på
kryds og tværs, og der blev skabt mange nye
relationer. Der kom fokus på Haven og de po11

sitive historier i Tingbjerg, herunder to artikler
om arrangementet i hhv. Brønshøj·Husum Avis
og Tingbjerg Times. Dette projekt har været
forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen,
som har fået udbetalt 14.981,25 kr. i støtte.

25. Brønshøj Sommerhøjskole
Brønshøj Menighedsråd har afholdt en sommerhøjskole den 25.-27.august 2017 i Brønshøj Sognecenter. Sommerhøjskolens tema var
”løgn” og programmet bød bl.a. på følgende
indslag: Foredrag om ’fake news’ ved v. professor litterat Henrik Skov Nielsen, foredrag
om politik i det postfaktuelle samfund ved
tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard og
forevisning af Wolfgang Beckers film ”Goodbye, Lenin”. Sommerskolen havde 30 deltagere, hvilket var 10 mindre end ansøgerne havde
håbet på, men alligevel flere end sidste år, og
det giver menighedsrådet lyst til at gennemføre
sommerhøjskole igen næste år. Projektet har
fået udbetalt 17.000 kr. i støtte.

26. Juletræet i Husum 2017
Husum Juletræs Forening har fået støtte til
at opsætte juletræ med julelys i Husum Bypark fra den 25. november til slutningen af
december. Desværre blev juletræet udsat for
hærværk, hvor nogen har hevet i lyskæder og
knækkede derved stjernens ophæng samt ødelagt nogle lyskæder. Dette medførte en ekstraudgift på 3.000 kr., som blev afholdt af Husum
Juletræs Forening. I forbindelse med tændingen af træet afholdt Husum Juletræs Forening
et arrangement lørdag den 25. november med
musik, salg af gløgg og æbleskiver, juletale af
Socialborgmester Jesper Christensen, julemand, brandbil og uddeling af ca. 275 nissehuer. Udgifter til arrangementet var betalt af
Husum Juletræs Forening. Projektet har fået
udbetalt 38.600 kr. i støtte.
27. Juletræ på Brønshøj Torv 2017
Brønshøj Torv Juletræsfond har fået støtte til at
opsætte juletræ med julelys på Brønshøj Torv
fra slut november til slut af december. Lokal-
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udvalget har støttet udgifterne til juletræet, opsætning af træ og lys samt opbevaring af hegn
og lyskæder. Træet blev rejst i sidste halvdel
af november og tændt den 1. december med
hjælp fra Brønshøj Kirkes Pige- og Børnekor,
en tale ved sognepræst Peter Nejsum og til slut
julemanden der hjalp med selve tændingen af
træet, hvorefter der blev delt over 600 godteposer ud til børnene. Udgifterne til tændingsarrangementet blev afholdt af Brønshøj
Torv Juletræsfond. Projektet har fået udbetalt
41.500 kr. i støtte.

28. Golden Days i Brønshøj
Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Kirke og Kulturhuset Pilegården har fået støtte til at afholde
en række aktiviteter under historie-festivalen
”Golden Days” i perioden 2.-17. september.
I år var temaet for Golden Days 850-året for
grundlæggelsen af København. Historien om
at Biskop Absalon grundlagde København er
blevet en del af københavnernes fortælling om
sig selv. Brønshøj Kirke er grundlagt af Absalon i middelalderen. Absalon dannede derfor
rammen om arrangementerne.
Brønshøj Kirke lavede en udstilling for voksne
om kirkens historie i våbenhus og kirke samt
en workshop for 0.-1.klasser fra Brønshøj
Skole, hvor de hørte fortællingen om Absalon
og fremstillede hånddukker til brug i en lille
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teaterforestilling. Der er ikke konkret tal på
hvor mange, der har set udstillingen. Men der
har været god interesse. I workshoppen deltog
ca. 30 børn.
Brønshøj Bibliotek afholdt to foredrag om
kongerækken, den 9. og 14. september. Der
deltog omkring 40 voksne og 25 børn. Kulturhuset Pilegården afholdt i samarbejde med
Blå Congo og spejderne fra 21st Barking en
middelalder-fællesspisning for børn og voksne
i Pilegårdens have den 10. september med sanketur og middelalderbørnemusik og skyggespil. Der var 30 deltagere og Pilegården have
håbet på flere deltagende børn. Desuden var
der fuldt hus til rundvisning i Carlstad-udstillingen i Rytterskolen den 3. og 10. september.
Pilegården bidrog med et ekstra arrangement,
der ikke var beskrevet i ansøgningen, nemlig en byvandring med titlen ”Brønshøj - Fra
Absalons Kirke til Vandtårnet” udviklet og
afviklet af cand. mag Oline Brønd. Ansøger
beskriver følgende resultater af projektet: De
forskellige institutioners deltagelse i Golden
Days bidrog til at markere Brønshøj som den
del af København og det var med til at placere
bydelen på det kulturelle landkort. Derudover
bidrog de forskellige samarbejder med lokale
aktører såsom Blå Congo til at styrke netværket og samhørigheden i bydelen. Sidst har
samarbejdet mellem institutionerne omkring
arrangementerne bidraget til bedre forståelse
og kontakt mellem de tre institutioner. Projektet har fået udbetalt 29.700 kr. i støtte.

29. Lys og musik i Vandtårnet
Kulturhuset Pilegården har fået støtte til en
lys-installation i Brønshøj Vandtårn. Sammen
med den lokale lysdesigner Rune Brink har
Pilegården udviklet en interaktiv lys-installation i vandtårnets vinduer. Via hjemmesiden
højlys.dk kan interesserede styre de lyskilder,
der er placeret i hvert af de øverste vinduer i
vandtårnet. Til lysinstallationen hører et stykke
musik, som også kan høres på hjemmesiden.
Musikstykket er komponeret af elever på Husum Skole som en del af projektet ”I-tone-satskole”. Installationen blev indviet ved et of

fentligt koncert-arrangement den 21. juni, hvor
der deltog cirka 100 mennesker. Fra 21. juni
til 14. december har der været 2378 besøg på
hjemmesiden, med en gennemsnitlig besøgstid på 2.5 minut. Ud af dem var 925 unikke
besøgende dvs. at de fleste har besøgt sitet 2
gange. I gennemsnit der således været cirka 10
besøgende om dagen siden 21. juni, hvilket er
cirka dobbelt så mange som forventet. Pilegården har fået rigtig positiv respons på Højlys.dk
fra en lang række beboere i bydelen. Det har
primært været det yngre segment, der været
aktive omkring det, men kulturhuset har også
fået en del god respons fra ældre. Projektet har
fået udbetalt 20.000 kr. i støtte.

30. Ældredagen 2017
Lokaludvalget har givet støtte til afholdelse af
den årlige Ældredag for Brønshøj-Husum-Vanløse. Dagen blev afholdt den 5. oktober 2017
i Kulturhuset Pilegården. Ældredagen havde
over 700 deltagere og 46 stande bemandet af
forskellige aktører på ældreområdet. Programmet for dagen bød på velkomst ved Lokalområdechef Jessie Kjærgaard, foredrag med aldringsforsker Kaare Christensen, underholdning
i form af jazz og gospelkor samt afskedstale
ved Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna
Thomsen. Ifølge ansøger har arrangementet
skabt god grobund for alle de deltagende organisationer i Brønshøj-Husum og Vanløse og
vil gavne det frivillige ældre-arbejde i begge
bydele. Projektet har fået udbetalt 14.441 kr.
i støtte. Vanløse Lokaludvalg støttede med et
tilsvarende beløb.

31. Moseløbet 2017
Den lokale forening Lokalpiloterne afholdt for
fjerde år i træk motionsløbet ”Moseløbet” den
28. maj 2017. Løberuterne på 5 og 10 km gik
fra Brønshøj Torv og rundt i Utterslev Mose.
Der deltog 500 løbere, hvilket betød at arrangementet var udsolgt. Blandt deltagerne var
mange Brønshøj-borgere, herunder mange børnefamilier. Moseløbet er et løb, der spænder
bredt i aldersmålgruppe, og der var deltagere
fra 6 til 75 år. Der har igen i år været opbak13

get. Projektet havde færre udgifter, da nogle
planlagte aktiviteter ikke kunne gennemføres
eller var billigere end forventet. Bl.a. kunne
der ikke findes en kompetent person til æblesortsbestemmelse.

33. En tur ud i rummet - med
Kroppedal Museums miniplanetarium
ning fra lokale erhvervsdrivende, som har
bidraget med sponsorater og præmier. Projektet har fået udbetalt 35.119,06 kr.

32. Æbledag Brønshøj Torv
Den nystartede lokale gruppe Brønshøj Mostelaug fik støtte til at afholde Æbledag på
Brønshøj Torv den 7. september. Arrangementet var en videreførelse af Lokaludvalgets
aktivitet Æbledag/Høstfest. Til arrangementet
kunne interesserede borgere få mostet deres
æbler, spise smagsprøver på æbleopskrifter
og deltage i kreativ æbleworkshop for børn
v. Susse Volander. Arrangementet blev lavet i
samarbejde med spejdergruppen Bellahøj 21st
Barking. Omkring 350 personer deltog, hvilket er færre end sidste år. Det skyldes sandsynligvis, at det var regnvejr. Arrangementet
har ifølge ansøger medført øget netværk og
sammenhold i lokalområdet og cementeret
etableringen af Brønshøj Mostelaug. Og så fik
mange glade borgere mostet deres æbler. Som
en del af projektet har mostelauget indkøbt to
æblepresser, da det var væsentligt billigere end
at leje. Mostelauget råder over æblepresserne
til kommende arrangementer og evt. udlån.
Projektet har fået udbetalt 18.291 kr. i støtte,
hvilket var omkring 10.000 mindre en bevil-
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Brønshøj Bibliotek fik støtte til at leje Kroppedal Museums miniplanetarium den 5.-9.
oktober. I miniplanetariet fik bydelens børn og
deres familie/lærere mulighed for at komme
en tur med ud i rummet. Ved leje af planetariet fulgte der en formidlingsmedarbejder fra
Kroppedal Museum med og konceptet fungerede ifølge ansøger rigtig godt. Biblioteket
fordelte de 12 visninger over både hverdage og
lørdagen, så børnefamilier også havde mulighed for at komme. Størstedelen af deltagerne
var skoleklasser plus en visning for bibliotekets science-klub. Biblioteket havde på forhånd regnet med et deltagerantal på 300, men
det var en udfordring at få skolerne i tale, så
der kom desværre kun halvdelen, ca. 150 børn
plus voksne. Projektet har fået udbetalt 8.000
kr. i støtte.

34. RabarberKomplot
Spisestedet Blå Congo på Brønshøjvej har i
samarbejde med firmaet Vibe & Tone afholdt
et arrangement ved Brønshøj Gadekær den
21. maj med fokus på rabarber. Målgruppen
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var bred, men med særligt fokus på børnefamilier. Der var 100-150 deltagere. Arrangementet rummede bl.a. prøvesmagning af mad
med rabarber, oplæg fra rabarberekspert Ingar
Nilsson, livekoncert med bandet Stenmel, DJ
Don Stener og skattejagt for børn rundt i de
omkringliggende villahaver. Ansøger betragter
arrangementet som en succes og er i dialog
med iværksætterne fra Vibe & Tone om at lave
et efterårsarrangement med fokus på blommer. Ansøger ønsker også at RabarberKomplot
bliver et tilbagevendende arrangement i fællesskabets tegn. Projektet har fået udbetalt 15.000
kr. i støtte.

35. Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum og Bispebjerg 2017
I perioden 21.-27. august 2017 var teatergruppen Batida i samarbejde med Kultur og Fritid
Nord været for en del af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival. 12 gadekunstkompagnier spillede 14 forestillinger foran Tingbjerg
Skole, i Husumparken og Nordvestparken,
på boldbanen og græsplænen ved Bellahøj
Nord, på pladsen foran BIBLIOTEKET, ved
Nørrebro Station og på Brønshøj Torv. Syv af
forestillingerne blev spillet i Brønshøj-Husum
bydel. Projektet har ifølge ansøger givet
kunstneriske oplevelser til folk, som sjældent
har lejlighed til dette. Ansøger mener også,
at projektet har sikret noget social sammenhængskraft og forøget tryghed i lokalområderne, hvor de forskelligste mennesker har
haft en fælles, positiv oplevelse i det offentlige
rum. I Tingbjerg lancerede de lokale arrangører således gadeteaterfestivalen som et positivt



modstykke til bandekrigen. Ansøger anslår, at
der i alt har været 3000 publikummer til forestillingerne. Projektet har fået udbetalt 25.000
kr. i støtte.

36. Sommerkoncert
for små og store
Den lokale forening MusikAlliancen afholdt
en sommerkoncert på Korsager Skole den 17.
juni 2017. Programmet var sammensat af 40
optrædende børn som spillede i små orkestre
og sang i kor. Seks professionelle musikere
spillede som ensemble, men også sammen med
børnene i stort musikalsk orkesterfællesskab.
Der blev sunget sommersange og publikum
blev inddraget med sang og bevægelse. Der
deltog ca. 140 personer, primært børnefamilier.
Gennem koncerten blev der skabt opmærksomhed omkring et voksende musikmiljø for
lokale børn. Efterfølgende har MusikAlliancen
modtaget flere tilmeldinger til efterårets gratis
Orkesterklubber som er åben for alle lokale
børn. Projektet har fået udbetalt 13.015 kr.

37. Syng Højt! 2017
Den 14. september afholdt Peter Rønn Musikoplevelser en koncert med fællessang
for børn på Bellahøj Friluftsscene under
den årlige nationale Små Synger Sammen
dag. I år var der særlig fokus på ”Dyr” og
den afrikanske musikgenre, nærmere defineret som sydafrikansk kortradition. Børnene havde gennem 5 uger øvet sig på sangene.
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Fra scenen blev børnene bakket op af værterne Jeppe & Marie, musikere og det afrikanske kor Papaya. Til Syng Højt! 2017 deltog
1.627 børn, 337 voksne lærere og pædagoger
samt ca. 10 ældre medborgere. Heraf var ca.
790 børn og voksne fra Brønshøj/Husum/Tingbjergs institutioner tilmeldt koncerten. Projektet blev gennemført på baggrund af et lavere
budget end ansøgt, da ansøger havde problemer med at skaffe tilstrækkelig finansiering.
Projektets aktiviteter blev gennemført som
beskrevet i ansøgningen, men honorarer til aktører, herunder ansøger selv, blev nedjusteret.
Projektet har fået udbetalt 40.000 kr. i støtte.

38. FSC_POST_NOW_FUTURE
– En 1 dags Samtidskunstfestival i
Brønshøj
Future Suburban Contemporary v/ Jens Ivar
Kjetså har afholdt en endags-festival for samtidskunst den 17. juni 2017. Projektet ændrede
undervejs navn til ”Biennale Of Future Contemporary Arts 2017 Post - Future – Now”.
102 nationale og internationale kunstnere
deltog og projektet havde 31 udstillingssteder rundt omkring i Brønshøj, heriblandt 21
butikker langs Frederikssundsvej og 10 andre
udstillingslokationer der omfattede privat
haver, offentlige steder og midlertidige gallerirum. Projektet rummede også en 2,5 times
cykeltur rundt til alle kunstværkerne samt
koncerter udenfor Kulturhuset Pilegården og
nat-koncerter/DJ sessions/udstilling på Brønshøj Bodega. Ansøger vurderer deltagerantallet
til at være 3-400 personer. Hertil kommer de
personer, der blot har kigget på kunsten gennem butiksruderne m.v. Ansøger har ambitioner om at gentage biennalen om to år. Projektet opnåede ikke støtte fra Statens Kunstfond,
men ansøger gennemførte projektet baseret på
frivilligt arbejde og lån af udstyr. Projektet har
fået udbetalt 10.000 kr. i støtte til PR og kort
over udstillingsstederne.
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39. Designværksted i Husum for
Alle
Den boligsociale indsats Husum for Alle søgte
støtte til fortsat at afholde aktiviteten designværksted i deres lokaler ved Voldparken Torv.
Målgruppen er kvinder og unge piger i Husum
Nord, men værkstedet er også åbent for andre
interesserede udenfor boligområdet. Aktiviteten har fundet sted hver mandag siden november 2015. Lokaludvalgets støtte var øremærket
materialer og designværkstedet har ved hjælp
af disse midler haft mulighed for at tilføre nye
materialer til værkstedet og på denne måde
holde gang i værkstedets aktiviteter og myldrende kreative liv. 14 kvinder og 10 børn har
deltaget pr. gang i gennemsnit. Målgruppen
blev nået, værkstedet er meget populært ifølge
ansøger og er et godt samlingspunkt i området
Husum Nord. Projektet har fået udbetalt 4.954
kr. i støtte.

40. Aktiviteter i
Socialt Fællesskab af 2008
Foreningen Socialt Fællesskab af 2008 har
med lokaludvalgets støtte afholdt foreningens
årlige julefest den 10. december i Husumvold
Kirke. Til festen var der julemand, sang og
dans om juletræ samt kinesisk og dansk julemad, slikposer og julegaver til alle deltagere.
90 personer deltog, alle indenfor foreningens
målgruppe, heriblandt enlige forsørgere med
børn, kontanthjælpsmodtagere, pensionister
og førtidspensionister, ensomme, nydanskere
m.m. fra mere end 10 forskellige nationaliteter: Pakistan, Somalia, Iran, Irak, Tyrkiet,
Ukraine, det tidligere Jugoslavien, Kina, Danmark m.m. Projektet har fået udbetalt 10.000
kr. i støtte.

41. Aktiviteter på Husumparkens
Legeplads sommer/efterår 2017
Husumparkens bemandede legeplads fik
støtte til at afholde i alt tre arrangementer for
legepladsens gæster i sommeren og efteråret
2017. Den 21. juni spillede Teater Tatanka
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en musikalsk forestilling om Aladdin. Den
24. august opførte Fernando Massino, Marco
Martiri og Mette Svane musikalsk trommeeventyr ”Trommernes rejse”. Og søndag den
10. september kunne legepladsens brugere
opleve Indisk/Pakistansk dans, musik og mad.
De to første aktiviteter lagt på hverdage tiltrak
mange institutioner, hvor ca. 250 børn og pædagoger deltog. Søndagsarrangementet tiltrak
børnefamilier og bedsteforældre, hvor ca. 80
børn/voksne deltog. Projektet har fået udbetalt
13.700 kr. i støtte.

42. Julelys på Brønshøj Vandtårn
Kulturhuset Pilegården søgte i samarbejde med
gruppen Vandtårnets Venner støtte til at opsætte lyskæder på Brønshøj Vandtårn i december
2017 og januar 2018. Lysene tændes i forbindelse med Lokaludvalgets arrangement ”Jul i
Vandtårnet” den 2. december. Formålet med at
sætte lys på vandtårnet var bl.a. at videreføre
Lokaludvalgets tradition og gøre opmærksom
på vandtårnet som et lokalt og kulturelt samlingssted. Den treårige tilladelse som Slots- og
Kulturstyrelsen havde givet Lokaludvalget til
at montere lyskæder i metaløskner på tårnet
udløb i 2016 og styrelsen skulle derfor gensøges om tilladelse. Styrelsen gav afslag, men
gav senere tilladelse til et lysdesign med halvt
så mange lyskæder. Derfor bestod julebelysningen i 2017 af en vandret lyskæde langs
tårnets øverste kant, lyskæder langs hver anden
lodrette betonpille samt lys i tårnets øverste
vinduer. Projektet har fået udbetalt 34.000 kr. i
støtte.

43. Fokus på fortælling
i børnehaver
Kulturhuset Pilegården fik støtte til at gennemføre et projekt med fokus på fortælling
for lokale børnehavebørn. Projektet bestod af
en visning af teaterforestillingen Skrubtudsen
og Prinsessen og et efterfølgende billedkunstværksted samt dramaøvelser ud fra forestillingens temaer. Forestilling og workshopforløb
blev gennemført to gange i Kulturhuset Pile-



gården, den 25. og 26. september. Der deltog
200 børn i alt begge dage. Ud af disse var
der 22 til workshops den første dag og 16 til
workshops den næste. Ansøger havde håbet
på flere deltagere til de to workshops, men de
fleste skulle skynde sig tilbage til institutionen
grundet sygdom eller stram vagtplan. Projektet
har fået udbetalt 12.000 kr. i støtte.

44. Netværksmøde i
Kulturnetværk 2700
Den 24. september afholdt Anna Julie Brønholt det første møde i Kulturnetværk 2700.
Mødet blev afholdt i Kulturhuset Pilegården
og havde 21 gæster, hvilket er lidt færre end
ansøger havde håbet på. Programmet til mødet
ændrede sig en smule i forhold til ansøgningen, på grund af afbud fra oplægsholdere. De
kulturelle iværksættere fra Vibe & Tone fra
København NV holdt oplæg om netværket
NVærk, som kunne give inspiration til, hvordan deltagerne kan gribe Kulturnetværk 2700
an. Desuden holdt Peter Rønn og Søren Rebbe
oplæg og den lokal sanger/sangskriver Christian Juncker spillede at af sine numre. Rasmus Riiskjær, nyansat bibliotekar på Husum
og Tingbjerg biblioteker, inviterede lokale
kunstnere til samarbejde med bibliotekerne,
og holdt et lille oplæg herom. Ifølge ansøger
gik deltagerne inspirerede fra mødet, og flere
er kommet med ideer til tiltag, som netnærket
kan tage fat på i fremtiden. Projektet har fået
udbetalt 7.500 kr. i støtte.

45.Torvedag i Husum Bypark
Tahira Ashraf, lokal borger og indehaver af
det lokale firma Body & Fashion, fik bevilget
12.000 kr. til at afholde en torvedag i Husum
Bypark den 26. august. Arrangementet blev
aflyst på grund af problemer med at skaffe
tilstrækkeligt med stadeholdere.
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om forestillingens temaer. Målgruppen var dels
4. og 5. klasser + lærere og dels børn i samme
aldersgruppe og deres forældre. Der var begrænset interesse fra forældrenes side og derfor blev
der kun spillet forestillinger for skolebørn. De
tilmeldte klasser var fire 5. klasser fra Bellahøj
skole. Ved at samarbejde med Socialforvaltningen, og få en ungerådgiver/psykolog med i forløbet, lykkedes det at få en samtale med børnene
om de svære ting. Målt på reaktion fra lærere
og børn var det ifølge ansøger en meget stærk
og rørende oplevelse. Projektet har fået udbetalt
10.000 kr. i støtte.

48. Julefest for seniorer

46. Reetablering af lys i De lysende
Sten
En arbejdsgruppe af lokale borgere fik støtte
til at reparere ”De lysende Sten” langs Kobbelvænget, der markerer en strækning på den
kommende Husumforbindelse. De lysende
sten blev oprindeligt opsat af Områdefornyelse
Husum. Husumforbindelsen skulle have været
færdig på nuværende tidspunkt, men kommunen har udskudt projektet til 2019. De lysende
Sten har derfor været i drift længere end planlagt, og to af lamperne var gået i stykker. Med
støtte fra Lokaludvalget blev to LED-spots
udskiftet i løbet af efteråret og kunstværkerne
reetableret. Projektet har fået udbetalt 10.000
kr. i støtte.

47.Teater og dialog om emnet
skilsmisse/delebørn
Brønshøj Bibliotek fik støtte til et projekt, der
gennem teater og dialog satte fokus på skilsmissebørn og delebørn. Projektet bestod af tre
opførelser af forestillingen ”Den halve papdreng” og en efterfølgende dialog, hvor tilskuerne kunne gå i dialog med den optrædende
skuespiller og en psykolog fra Socialforvaltningen, Borgercenter Børn og Unge i Brønshøj
18

Bydelens pensionistklubber har med Lokaludvalgets støtte afholdt et socialt arrangement med
musik, dans og spisning for bydelens seniorer i
Tingbjerg Pensionist Center den 25. november.
Festen var arrangeret i et samarbejde mellem
Aktivitetscentret i Pilegården, Husum Vænge
Centeret, Fællesrådet, Tingbjerg Pensionist Center, Hjemmeplejen Husum Vænge og Tingbjerghjemmet. Der deltog omkring 90 personer samt
10 frivillige, alle over 60 år. Projektet har ifølge
ansøger skabt et øget samarbejde mellem områdets pensionistklubber, idet der var deltagere
fra samtlige klubber og håbet om en hyggelig og
glad dag blev indfriet til fulde. Der er udbetalt
10.000 kr. i støtte.

49. Gys og Gru-ruten til Halloween
Kulturhuset Pilegården fik støtte til at lave en
’gys og gru-rute’ til Brønshøj-Husum Handelsog erhvervsforenings halloween-arrangement
på Brønshøj Torv den 27. oktober. I samarbejde
med Rollespilsfabrikken forvandledes Rytterskolen og den omkringliggende have til en
uhyggelig gyserrute. Der var to afviklinger: den
første målrettet børnefamilier med børn i alderen 4 til 10 år, og den anden var mere uhyggelig
og til folk fra 10 år og opefter. Til de helt små
børn var der ansigtsmaling. Der deltog 533 personer på ruterne fra kl. 16.00 til kl. 20.00 og der
var kø hele tiden hos de 2 ansigtsmalere. Det var
planen, at ruten skulle gå forbi Brønshøj Lille-
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baggrund af tidligere erfaringer med nedskalerede projekter havde givet tilsagn om støtte
på maksimum 30 % af de afholdte udgifter (og
højst 22.000 kr.) med en forventning om at resten blev finansieret af Handelsforeningen selv
eller andre sponsorer, betyder det, at den støtte
HBH har fået udbetalt er nedskaleret svarende
til arrangementets dokumenterede udgifter,
nemlig fra 22.000 kr. (bevilget) til 12.585 kr.
(udbetalt).

51. E-Sport i 2700

skole, hvor en skoleklasse skulle udsmykke et
klasselokale. Desværre lykkedes det ikke at få
et samarbejde i stand. Projektet har fået udbetalt 10.000 kr. i støtte.

50. Halloween
HBH - Handels- og erhvervsforeningen for
Brønshøj-Husum fik støtte til at afholde deres
traditionelle Halloween-arrangement på Brønshøj Torv den 27. oktober. Der var aktiviteter
som spøgelseshus, græskarskæring og udklædte uhyggelige spøgelser og hekse på torvet.
Brønshøjs Kirkes Pigekor solgte kage og kaffe.
Rotary solgt øl, vand og popcorn. Brønshøj
Kirke afholdt to rundvisninger og Kulturhuset
Pilegården havde ansigtsmaling samt ’Gys og
gru-ruten’ i samarbejde med Rollespilsfabrikken. FDM deltog med deres el-biler. Desuden
deltog enkelte butikker på torvet. HBH valgte
at nedskalere og aflyse nogle af aktiviteterne
(mængden af græskar, musikken, plakater og
flyers, pynt, fotograf og borde & bænke), da
foreningen ikke fik det fulde ansøgte beløb i
støtte fra Lokaludvalget. Da Lokaludvalget på


De lokale frivillige foreninger ISA Tingbjerg
og Streetsoccer.dk søgte støtte til at starte
E-sport (udøvelse af computerspil på konkurrenceniveau) i Tingbjerg. Lokaludvalget
bevilgede støtte til to E-sport stævner som blev
afholdt på Tingbjerg Skole i december for børn
i alderen 10-16 år. Der var i alt 80 tilmeldte
til turnering plus ca. 50 som kom og spillede/
kiggede uden at deltage i selve stævnerne.
Desuden har ansøger selv finansieret et tredje
stævne på Gavlhus for 25 unge i alderen 16-20
år. Ansøgers forventninger til stævnerne blev
indfriet og de fik fat i nye unge fra området
som normalt ikke er aktive i foreningslivet.
Ansøger starter en E-sport forening op i 2018
og laver faste dage med træning samt uddannelse af unge rollemodeller fra området. Projektet har fået udbetalt 30.000 kr. i støtte.

52. Lysfest ved gadekæret
Det lokale spisested Blå Congo har i samarbejde med kulturelle iværksætterfirma Vibe
& Tone og en række lokale aktører afholdt
lysfesten ”Lights Out 2017” ved Brønshøj Gadekær den 17. december. Vibe & Tone spillede
musik og der var hygge ved gadekæret med
gløgg, æbleskiver og varm kakao. Brønshøj
Skole byggede lygter til gadekærets træer, Rollespilsfabrikken lavede ’byg din egen tryllestav’-workshop og monsterskattejagt og Peter
Olesen holdt oplæg om ’Lys i Byen’. Desuden
var der lys i ’Højlys’-installationen i Brønshøj
Vandtårn. Der deltog 100-150 personer i løbet
af dagen. Blå Congo og Vibe & Tone ønsker
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at gøre dette arrangement samt to andre arrangementer i foråret (rabarber) og sensommeren
(blommer) til faste traditioner i bydelen, som
2700 Kulturnetværk og bydelens beboere kan
samles om. Projektet har fået udbetalt 9.469,50
kr. i støtte.

53. Støtteforeningen Kontaktens
Venner afholder åbent julearrangement
Støtteforeningen Kontaktens Venner søger
støtte til at afholde et julearrangement med
mad den 16. december 2017 i BeboerCentrum
i Tingbjerg. Støtteforeningen Kontaktens Venner er en forening for psykisk sårbare og arrangementet var et åbent tilbud til målgruppen
om at indgå i et fællesskab i juletiden, hvor
mange personer i målgruppen måske mangler
et netværk og let kan komme til at føle sig
ensomme. I alt 14 personer deltog, heraf var
8 medlemmer af foreningen. Arrangementet
fungerede ifølge ansøger efter hensigten i og
med at deltagerne havde et hyggeligt samvær,
selvom ansøger havde håbet på i alt 20 deltagere. Projektet har fået udbetalt 3.097,45 kr. i
støtte.

54. igne:oya - designværksted i
Tingbjerg
Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek, Den boligsociale helhedsplan, Diakoniens hus samt
designer og syerske Henriette Rolf Larssen
har fået støtte til et pilotprojekt, der har til
formål at starte et designværksted for kvinder i Tingbjerg og Utterslevhuse. Projektet
har fundet sted i T-Huset i Tingbjerg tirsdage
i november og december. Ansøger har gennem pilotperioden fået etableret et design- og
syværksted, hvor primært kvinder med etnisk
minoritetsbaggrund i boligområdet producerer traditionelt håndværk fra deres respektive
hjemlande. Der blev ikke afholdt midtvejs- og
juleudstilling, da dette ikke var praktisk muligt. Derfor har projektet ikke fået den fulde
støtte udbetalt. Der afholdes i stedet en udstilling på Husum Bibliotek den 3. februar. Efter
udstillingen arbejder ansøgerne på, at projektet
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kan fortsætte, da der har været god feedback
både fra dem, der har benyttet sig af tilbuddet og
fra eksterne partnere. I pilotperioden er der etableret en række samarbejder og kontakter eksternt,
som projektet arbejder videre med. Ansøgerne
har bl.a. et samarbejde med ITMV (I tråd med
verden), hvor projektet skal lave 3 showpieces
til Copenhagen Fashion Week. Desuden arbejder projektet på at kunne tilbyde at lave mindre
opgaver for designere, og i den forbindelse er der
planlagt møder med Kunstakademiets Designskole og en række designfirmaer. Projektet har
fået udbetalt 5.368,40 kr. i støtte.

55. Musik-koncert på EnergiCenter
Voldparken
Fonden EnergiCenter Voldparken fik støtte til at
afholde en koncert med musikeren Bryan Rice
i EnergiCenter Voldparkens kontorlokale, der
er blevet indrettet som kombineret kaffebar og
kontor. Koncerten blev afholdt den 28. november
i samarbejde med Lavuk Entertainment (socialøkonomisk virksomhed for udviklingshæmmede), som stod for lyd og opsætning. Til arrangementet sad gæsterne først sad og spiste mad
fra Det Økologiske Folkekøkken ved et langbord
og derefter nød derefter musikken i kaffebaren.
Der blev solgt 36 voksen-billetter. Derudover
deltog 4 børn. Koncerten blev udsolgt på en uge
og dette har ifølge ansøger skabt grobund for
at EnergiCenteret kan forsætte med at afholde
koncerter i 2018.

Bydelspuljen 2017 (Pulje A): Ansøgninger - Fordeling på LU fagudvalg
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Puljeansøgninger - Fordeling pr. byområde 2017
Bydelspuljen 2017 - Pulje A: Fordeling pr. byområde (støttebeløb)
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Bydelspuljen 2017 (Pulje A):
Private, kommunale eller kombinerede ansøgninger 2012-2017
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Pulje B og C
Borgerrettede (B) og interne projekter (C) 2017 - Regnskab
Projekt
Bevilling
Pulje B: Borgerrettede projekter lavet i samarbejde med andre aktører
Borgermøder
1 Dialogmøde om Bellahøj Friluftsscene (bydelsplan)
2 Dialogmøde om Husumparken (bydelsplan)
3 Dialogmøde om Husum Bypark (bydelsplan)
4 Naturbyen kalder, pop-up café
5 Vælgermøde vedr. kommunevalg

10.500
9.000
9.000
24.500
15.000

9.165
1.856
1.777
23.392
9.180

180.000
75.000
35.000
79.800

172.497
75.000
31.786
63.444

10
11
12
13
14
15

Øvrige aktiviteter
Naturbyen aktivitetsprogram
Brønshøj-Husum Walks
Bydelspris
Husumparken teatersamarbejde
Seniorbofællesskabsforening etablering
Brændeovnsforurening (målinger)

30.000
8.900
10.000
8.500
20.000
24.000

21.034
5.024
10.000
7.863
20.000
24.000

16
17
18
19
20
21
22
23
27
26

Materialer, PR og udgivelser
Vejviser til lokaludvalget, skilt ved ECV
Bydelsplan formidling (pixi og pyloner)
Bydelsplan, tryk af godkendt plan
Bydelsplan pixi, genoptryk i 2. oplag
Bydelsplan, genoptryk i 2. oplag
Helium til balloner, Kulturdag
Tryk af flyer og plakat vedr. valg til nyt lokaludvalg
Annonce vedr. valg til nyt lokaludvalg
* Drift og hosting af www.2700bydelsportal.dk
* Bydelsguide 2018, husstandsomdeling

8.500
28.500
2.000
7.500
9.000
3.500
2.500
11.170
3.600
8.000

8.500
28.403
2.000
7.434
2.206
2.375
2.189
11.079
3.600
8.000

623.470

551.803

66.000
120.000

60.000
108.497

186.000

168.497

6
7
8
9

Events med borgerdialog
Kulturdag 2017
Kulturdag 2018 (planlægningsfase)
Mosetræf
Jul i Vandtårnet

I alt Pulje B
Pulje C: Intern Pulje
24 Klumme
25 Bydelsguide 2018, produktion
(* 26 og 27 er bogført under pulje B, men er faktisk C)
I alt Pulje C
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Regnskab

Egne projekter (B & C) 2017 - Fordeling på fagudvalg
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Borgerrettede projekter 2017
1. Dialogmøde om Bellahøj Friluftsscene (bydelsplan)
Som en del af arbejdet med bydelsplanen
for 2017-2020 blev der den 25. januar 2017
afholdt et borgermøde om Bellahøj Friluftsscene. Mødet fandt sted på Restaurant Bellahøj
og der var omkring 40 deltagere. På mødet
opfordrede Lokaludvalget til dialog og samarbejde om, hvordan bydelen sammen udvikler
og bruger Bellahøj Friluftsscene. Deltagerne
arbejdede i grupper og kom med deres bud på,
hvilke aktiviteter der ønskes på Friluftsscenen
og hvad skal der til af fysiske forbedringer og
ændringer. Som afslutning på mødet meldte 30
personer sig som interesserede i at deltage i en
arbejdsgruppe, ”Friluftsscenens Venner”, der
kan fortsætte arbejdet.

(numre refererer til regnskab)
forslag til udvikling af Husum Bypark. Deltagerne prioriterede idéerne som en anbefaling
af, hvilke idéer Lokaludvalget og Husum Byparks Venner bør arbejde videre med, i samarbejde med lokalområdet.

4. Naturbyen kalder, pop-up café
Naturbyens første pop up cafe åbnede den 4.
november for en række temaer, der alle spiller en særlig rolle i det lokale arbejde med at
fremme mulighederne for et hverdagsliv med
et større naturindhold. Pop-up caféen havde til
formål at samle aktive kræfter omkring arbejdet med Naturbyen og vække interessen for
at gå sammen at gøre en forskel for udviklingen af Naturbyen og Utterslev Mose. Tredive

2. Dialogmøde om Husumparken
(bydelsplan)
Som en del af arbejdet med bydelsplanen
for 2017-2020 blev der i samarbejde med
Husum Boldklub og Husumparkens bemandede legeplads afholdt et borgermøde om
Husumparken den 18. januar 2017 på Husum
Skole. Omkring 50 personer var mødt op for
at diskutere parkens anvendelsesmuligheder;
høre om boldklubbens ønske om at styrke
kvindefodbold i Husum og om klubbens planer
for et nyt klubhus med plads til aktiviteter for
hele lokalområdet. 11 personer meldte sig som
interesserede i at arbejde videre sammen med
Lokaludvalget omkring etablering af en brugergruppe kaldet ”Husumparkforum”.

3. Dialogmøde om Husum Bypark
(bydelsplan)
Som en del af arbejdet med bydelsplanen for
2017-2020 blev der i samarbejde med foreningen Husum Byparks Venner og Husum Bibliotek afholdt et borgermøde om Husum Bypark
den 12. januar 2017 på Husum Bibliotek. De
22 fremmødte personer kom med mange gode
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borgere var mødt frem og programmet startede
med dokumentarfilmen ’I morgen’, hvorefter
der fulgte fire oplæg. Skolehaveentusiast Anne
Tange fik med sit oplæg om ”haveglæde i
børnehøjde” levende formidlet sine erfaringer
fra Københavns Skolehaver. Formand for Utterslev Mose Naturplejelaug Troells Melgaard
fortalte om mosens historie om laugets arbejde
på Langholmen. Biolog Rikke Milbak talte
om hvordan hun med afsæt i sin egen have har
arbejdet med at vække sine naboers interesse
for at få mere liv i haven. Endelig redegjorde
miljøudvalgets formand om Lokaludvalgets
arbejde med Naturbyen.
Inden fællesspisningen var der tid til at undersøge om der blandt de fremmødte var energi
til at arbejde videre med de enkelte temaer
ligesom det blev foreslået at arrangere flere
pop-up caféer i 2018.
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5.Vælgermøde vedr. kommunevalg
Den 9. november stod Lokaludvalget bag et
valgmøde i forbindelse med kommunevalget.
Lokale kandidater gik i dialog med de mange
fremmødte borgere om, hvad kandidaterne
havde på hjerte i forhold til Brønshøj-Husum.

Mødet foregik i Kulturhuset Pilegården, og
salen var fyldt til bristepunktet. Deltagende
politikere var: Ali Hansen (Enhedslisten), Lars
Georg Jensen (Socialistisk Folkeparti), Danny
K Malkowski (Liberal Alliance), Flemming
Steen Munch (Venstre), Susanne Møller (Det
Konservative Folkeparti), Mikkel Jellesen
(Dansk Folkeparti), Alina Protsyk (Radikale
Venstre), Laura Rosenvinge (Socialdemokratiet), Stine Skot (Alternativet).

6. 2700Kulturdag (2017)
Årets Kulturdag blev afholdt lørdag den 10.
juni kl. 11-16. Planlægningen og afviklingen
blev varetaget af Kulturhuset Pilegården og en
lokaludvalgsarbejdsgruppe under Kulturudvalget. På selve dagen hjalp frivillige fra kommunens frivilligkorps Copenhagen Volunteers.
Knap 40 foreninger, institutioner og erhvervsdrivende deltog med optræden, boder
og workshops. Der var loppemarked på torvet, omvisninger i Carlstad-udstillingen og
kunstudstilling i Rytterskolen. Dagen var
velbesøgt af gæster, særligt først på dagen.
De musikalske hovednavne var Kalles World
Tour, Caroline Selma, Rob Tognoni og Klezmofobia. Dagen levede på til sit formål om at
vise et godt udpluk af bydelens kulturliv, de



mange fritidsaktiviteter for børn og voksne og
det rige foreningsliv. Dele af musikprogrammet samt madboderne kunne have fungeret
bedre. Lokaludvalget gav i juni en ekstrabevilling på 15.000 kr. til at leje betonklodser for at
imødekomme et krav om terrorsikring af torvet
på Kulturdagen. Lokaludvalgets egne aktiviteter i et telt på græsset bag torvet var finansieret
af andre bevillinger og er beskrevet andetsteds.

7. 2700Kulturdag 2018
(planlægningsfase)
Lokaludvalget har afsat midler til for tiende
gang afholder 2700Kulturdag på Brønshøj
Torv. Datoen bliver lørdag den 9. juni 2018.
Da Pilegården ikke længere ønsker at varetage
projektledelsen af kulturdagen, har Lokaludvalget hyret den lokale iværksætter Peter Rønn
og hans firma Peter Rønn Musikoplevelser til
at løfte opgaven i samarbejde med Lokaludvalgets arbejdsgruppe. Kulturdagen udformes
efter samme koncept som de foregående år
med fokus på netværk, hvor lokale foreninger,
erhvervsliv og andre aktører fremviser deres
tilbud og derved bidrager til programmet. Det
primære trækplaster er derudover et antal koncerter af høj kvalitet. Desuden arbejdes på en
række nye tiltag, herunder bydelens unge som
ny, ekstra målgruppe. Af den samlede bevilling
til 2700Kulturdag i 2018 er 75.000 kr. bevilget
fra 2017-midlerne til forprojekt og planlægning.
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8. Mosetræf
Mosetræf 2017 blev afholdt søndag den 18.
juni, igen i et samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen.
Mosetræffet tager år for år til i antallet af aktiviteter og besøgende. Et sted mellem 500 og
1.000 gæstede de ca. 30 arrangementer fordelt
på fire hovedlokaliteter: Mosehuset, ’Teltpladsen’, Streyf og Højmosen. Lokaludvalgets
rolle var primært koncentreret om at udbrede
kendskabet til Helhedsplan for Utterslev Mose
og Naturbyen. Næsten 100 frivillige og honorarbetalte deltog i afviklingen af Mosetræffet.

10. Naturbyens aktivitetskalender

9. Jul i Vandtårnet
For fjerde år i træk arrangerede Kulturudvalget et arrangement ved Brønshøj Vandtårn i
anledning af, at julebelysningen blev tændt på
tårnet. Det skete lørdag den 2. december. I år
var lyskæderne på tårnet finansieret af Kulturhuset Pilegårde med støtte fra Bydelspuljen.
Arrangementet bestod af en julepyntet brandbil med nissebørn og jazzorkesteret Scandinavian Rhythm Boys, der kørte fra Tingbjerg til
Brønshøj Torv, street parade fra torvet til vandtårnet og spejderaktiviteter og træklatring ved
vandtårnet arrangeret af Bellahøj 21st Barking.
Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian
Ebbesen holdt tale og tændte lysene på tårnet.
Til tre gratis, udsolgte koncerter i vandtårnet
optrådte Ulrik Høj, Ditte Rønn, René Damsbak, Adam McKenzie, Fredsenglen Soraya og
Brønshøj Kirkes Pigekor.
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Naturbyen er ikke
alene navnet på et
sted, der kan rumme
en ny form for naturcenter og en naturskole. Det udvikles
også hen ad vejen til
at blive en samlende
ramme for en mangfoldighed af aktiviteter og arrangementer. I 2017 blev der
med en bevilling på
30.000 kr. gennemført
knap 20 arrangementer, hvor Lokaludvalget via miljøudvalget
og sekretariatet var
mere eller mindre involveret. Det drejede
sig blandt andet om
opstart af Brønshøj
Mostelaug, Utterslev
Moses kulturhistorie,
affaldsindsamling i
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mosen, sanketur på Vestvolden, etablering af
lille insektfarm, cykeltur til Gladsaxes klimatilpasnings anlæg, foredrag om at holde høns i
haven og meget mere. I alt blev 34 aktiviteter
og arrangementer annonceret på plakat og på
www.naturbyen.dk

11. Brønshøj-Husum Walks
Fredag den 19. maj blev der holdt den traditionsrige Brønshøj-Husum Walk for bydelens
seniorer. Dagen bød på opvarmning Silent
Disco og 3 km gåtur med opgaver rundt om i
Utterslev Mose, hvor den nye sansemotoriske
aktivitetsplads blandt andet blev brugt. Arrangementet sluttede med kaffe, sandwich og
uddeling af præmier i Kulturhuset Pilegården.
Der var omkring 45 deltagere til arrangementet.

godt og trygt sted at komme og udfolde sig og
udvikle sig. Boldklubben står også for fodboldskole i sommerferien og er aktiv deltager
i udviklingen af Husumparken og markeder på
Bellahøj. Bydelsprisen blev uddelt på Kulturdagen.

13. Husumparken teatersamarbejde

Brønshøj-Husum Walks blev til i samarbejde
mellem Social- og Sundhedsudvalget, Kulturhuset Pilegården, Husum Vænge Centret,
Tingbjerg Pensionist Center og Center NordVest v. Kontakten i Tingbjerg.

12. Bydelspris

Lokaludvalget har siden 2015 uddelt den årlige
’Bydelspris’, som en afløser for Kulturprisen. Prisen på 10.000 kr. kan gives til en eller
nogen, der har gjort en særlig indsats for at
skabe en levende udvikling i Brønshøj-Husum.
I 2017 gik prisen til Husum Boldklub. Den
95 år gamle boldklub er fuld af liv og engagement – alt sammen båret af frivillig og ulønnet
arbejdskraft. Husum Boldklub fik bydelsprisen
for sit arbejde med at give børn og unge har et



Teaterprojektet er et samarbejde mellem Husumparkens Bemandede Legeplads, Husum
Boldklub, skolen m.fl. For at komme i gang
med FerieCamp i sommeren 2017, blev to
teaterforestillinger gennemført i juni som en
hverveevent og en form for opvarmning til FerieCamp. Lokaludvalget gik ind i samarbejdet
som en opfølgning på bydelsplansindsatsen om
mere samarbejde omkring brug og udvikling af
Husumparken. Der blev bevilget 8.500 kr. som
medfinansiering til to forestillinger. Resten af
finansieringen kom fra FerieCampsbudgettet
og børneteaterrefusion fra staten.

14. Seniorbofællesskabsforening
etablering
Som videre skridt i organiseringen af interessegruppen vedr. seniorbofællesskaber efter
borgermøder og inspirationsture i 2016 og
starten af 2017, gav Lokaludvalget en bevilling
på 20.000 kr. til at etablere en forening med
hjælp fra en proceskonsulent, Susanne Palsig,
som har mangeårig erfaring fra KAB’s arbejde
med seniorbofællesskaber. Det var målet at
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parken har logo og navnetræk. Udgiften på
17.000 kr. for skilt og montering blev delt med
børnetandplejen.

hjælpe interessegruppen til at blive en stærk
samarbejdspart i arbejdet med at realisere
seniorbofællesskaber på Ruten og eventuelt
andre steder i bydelen, som visionen er formuleret i bydelsplanen. Konsulentens opgave
strakte sig fra april til november 2017. Konsulenten medvirkede til afholdelse af to fællesmøder (marts og april), stod for forberedelse af
stiftende generalforsamling i samarbejde med
en forberedelsesgruppe (maj-juli), deltog i stiftende generalforsamling for ’Mosefundet’ den
23. august og konstituerende bestyrelsesmøde
(august). Derudover deltog konsulenten sammen med Mosefundet i et besøg hos Vallensbæk Senior Park (28. okt) og en politikerdebat
om seniorbofællesskaber arrangeret af Danske
Seniorer og Mosefundet (5. nov). I efteråret
2017 var der 21 aktive husstande i den nystiftede forening Mosefundet.

15. Brændeovnsforurening
(målinger)
Formålet med projektet er at skabe opmærksomhed omkring luftforurening fra brændefyring i Brønshøj-Husum og i særdeleshed i
haveforeninger. Både forurening af udeluft og
indeklima samt fokus på de miljørigtige løsninger, der kan nedbringe forureningen til gavn
for sundheden. Det Økologiske har gennemført
målinger i november og december 2017 og
undersøgelsens resultater er præsenteret i to
artikler i Brønshøj-Husum Avis januar 2018
samt på borgermødet den 24. januar 2018.

16.Vejviser til lokaludvalget,
skilt ved ECV
For at gøre det nemmere at finde frem til lokaludvalgets sekretariat, blev opsat skiltning ved
indkørslen til matriklen på Kobbelvænget 65.
Skiltet er en betonpylon som i stil og udtryk
matcher den pylon, hvor EnergiCenter Vold32

17. Bydelsplan formidling (pixi og
pyloner)
Lokaludvalget har i 2017 færdiggjort arbejdet
med bydelsplanen for 2017-2020. Som et led
i formidlingen af bydelsplanen formidlede
Lokaludvalget information om bydelsplanens
indsatser på 2700Kulturdag. På Kulturdagen
blev opstillet to pyloner (et siddemøbel i træ,
som samtidig fungere som plakatstander) med
plancher, der fortalte om Brønshøj-Husum
Lokaludvalg, bydelsplanen og dens indsatser.
Indsatserne var præsenteret med foto og en
kort tekst med fokus på Lokaludvalgets visioner for indsatserne samt på muligheden for
at blive involveret i arbejdet. Pylonerne blev
stående på Brønshøj Torv i to uger og stod herefter to uger ved Bellahøj Kirke og ved Husum
Bypark.
Desuden blev der trykt 250 foldere som præsentede indsatserne i samme grafiske stil som
pylon-plancherne. Folderne var tænkt som en
lettilgængelig ’pixi-version’ af bydelsplanen.
Folderen blev uddelt på Kulturdagen, i biblioteker og kulturhuse og til Lokaludvalgets
andre arrangementer i bydelen.
I Lokaludvalget bod til 2700Kulturdag havde
deltagerne mulighed for at høre tovholderne
for bydelsplansindsatserne fortælle om de
forskellige projekter. Der blev annonceret for
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er tænkt til uddeling til nye lokaludvalgsmedlemmer og samarbejdspartnere de kommende
tre år. Særligt interesserede borgere kan hente
et eksemplar på sekretariatet, men generelt
udbredes kendskabet til bydelsplanen via pixiudgaven og den digitale udgave, der findes på
Lokaludvalgets hjemmeside.

21. Helium til balloner, Kulturdag

dette i Brønshøj-Husum Avis. Interessen for
disse oplæg var ikke overvældende, men tovholderne havde nogle spændende diskussioner
med de borgere, der mødte op.

18. Bydelsplan,
tryk af godkendt plan
Lokaludvalget fik trykt 100 eksemplarer af
den Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan 2017-2020, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen i oktober 2017. Mange
af de trykte eksemplarer blev uddelt ved et
lanceringsarrangement på rådhuset den 25.
oktober 2017.

I Lokaludvalgets bod til 2700Kulturdag blev der
uddelt balloner med Lokaludvalgets logo. To
unge ’lommepengejobbere’ fra Husum for Alle
hjalp med at fylde ballonerne med helium.
22. Folder og plakat om valg til nyt lokaludvalg
Lokaludvalget bevilgede 2.500 kr. til informationsmateriale om valg til nyt lokaludvalg 1.
marts 2018. Flyeren blev trykt i 1.000 eksemplarer (A5-format) og plakaten blev trykt i 100
eksemplarer (A4-format).

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs
Bydelsplan 2017-2020
Visioner for bydelen

19. Bydelsplan pixiudgave,
genoptryk i 2. oplag
Lokaludvalget har ved årets udgang fået
genoptrykt den forkortede pixi-udgave af
bydelsplanen 2017-2020, som præsenterer
bydelsplanens indsatser. Der er trykt 250 eksemplarer, da næsten alle de oprindelige 250
pixi-udgaver allerede var blevet uddelt. Dette
oplag er opdateret med information om relevante bevillinger i kommunens 2018-budget
vedrørende Bellahøj Friluftsscene, Husumparken, Brønshøj Vandtårn og Bystævneparken.

20. Bydelsplan,
genoptryk i 2. oplag

1

23. Annonce vedr.
valg til nyt lokaludvalg
En helsidet annonce om mulighederne for indflydelse på bydelens udvikling og valg til nyt
lokaludvalg. Annoncen blev bragt i BrønshøjHusum Avis i uge 51.

Lokaludvalget har ved årets udgang fået trykt
yderligere 100 eksemplarer af bydelsplanen
2017-2020, da næsten alle eksemplarer allerede var blevet uddelt. De trykte eksemplarer
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27. www.2700Bydelsportal – drift
og hosting

24. Klumme
i Brønshøj-Husum Avis

Fra 2016 er der i den nye udgave af
www.2700bydelsportal.dk en årlig udgift på
3.600 kr. til en driftsaftale om hosting, backup
og support. Brønshøj-Husum Lokaludvalg fik
i 2010 udviklet 2700Bydelsportal. Portalen
er en web-baseret database med en oversigt
bydelens foreninger, brugerbestyrelser, boligforeninger, sociale tilbud, interesseorganisationer, institutioner o.lign. Derudover indeholder portalen en kalender, som synkroniserer
med kulturnaut. I 2015 blev 2700Bydelsportal
relanceret i en opdateret udgave. Med relanceringen fulgte en udvidet driftaftale hos firmaet
Ceromedia om hosting, backup og support.

Lokaludvalgets faste klumme i Brønshøj-Husum Avis. Klummen er ½ avisside, fortæller
bredt om Lokaludvalgets projekter, møder og
indsatser og har en fast placering på side 7 i
Brønshøj-Husum Avis. Klummen er indrykket
hver måned undtaget juli (møde- og aktivitetsfri) og august (da der ikke var relevant
indhold til en klumme). Der er således brugt
60.000 kr. ud af bevillingen på 66.000 kr.

25. og 26. Bydelsguide 2018
Bydelsguide 2018 blev produceret i september-december og husstandsomdelt den 27. –
28. december. På 40 sider i et smalt højformat
fortælles om Brønshøj-Husum. Formålet med
bydelsguiden er at orientere om aktuelle og
praktiske forhold i bydelen samt at fortælle
om Lokaludvalget og styrke sammenhold og
identitet i bydelen. Temaet for årets bydelsguide var valg til nyt lokaludvalg og rekruttering til lokaludvalg og fagudvalg. Der er
givet to bevillinger til hhv produktionen og
omdelingen. Selve produktionen blev lavet for
94.165 kr. (tekster, layout samt tryk). Der er
sparet lidt ift tidligere, da der ikke var udgifter
til fotos, eftersom sekretariatet gjorde brug af
en fotograf i seniorjobordning. Guiden er trykt
i 19.000 eksemplarer, hvoraf de 17.700 stk. er
husstandsomdelt. Omdelingen kostede 22.333
kr. Normalt er bydelsguiden trykt i 23.000
eks. og omdelt til alle husstande og butikker
med PostNord. I år omdeler Postnord ikke, og
guiden er omdelt af Forbrugerkontakt, som
kun omdeler til private husstande og ikke
erhverv. Sekretariatet fik af firmaet Epinion
lavet en telefonundersøgelse af Bydelsguide
2017. Undersøgelsen blev lavet 2-6 dage efter
postudsendelsen i januar 2017. Størstedelen af de adspurgte var glade for at modtage
Bydelsguiden (85 %), mens 4 % ikke var (6
personer).
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