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Københavns Kommune har
bevilget penge til en stor idrætshal. Det var ikke sket uden en
stor indsats fra Lokaludvalget og
engagerede borgere.
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Side 8

BYDELENS STÆRKE STEMME
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
har eksisteret i fem år, og
der er ikke et hjørne af
bydelen, der ikke er blevet
berørt af Lokaludvalgets
aktiviteter og har
oplevet mere liv og flere
arrangementer. Den 3.
marts er der valg til et nyt
Lokaludvalg, måske DU kan
få indflydelse?
Borgere, der har boet i Brønshøj-Husum de sidste fem år, vil vide, at bydelen
på mange måder har skiftet ansigt og

tilbyder aktiviteter og udfoldelsesmuligheder, der ikke eksisterede tidligere, for
både unge, børnefamilier og gamle.
Lokaludvalget har støttet talrige arrangementer, bl.a. gratis volleyball,
børnejazz, indisk kulturfestival, fastelavnsfester, æbledag på torvet, kunstfestival i Tingbjerg, skaterramper ved
Brønshøj Skole, Natteravnene, Bydelsmødrene i Tingbjerg, julemærkemarch
og Forældre for Fred.
EnergiCenter Voldparken, som hver
dag tiltrækker masser af mennesker,
var Lokaludvalgets første, vellykkede
projekt. Stedet har udviklet sig til et
brændpunkt for en stor del af bydelens
engagerede borgere og foreninger.

Utterslev Mose satte sig mærker i borgernes bevidsthed, da de to lokaludvalg
i Bispebjerg og Brønshøj-Husum i en
rapport sidste år kunne afsløre, at der
under den idylliske overflade er en giftig sump, bestående af kloakudløb og
industrispildevand med tungmetaller.
Derfor har Lokaludvalget stærkt fokus på mosen. En række frivillige har
engageret sig i Utterslev Moses Venner,
der på forskellig vis arbejder med naturgenopretning både på land og i vand.
Til marts skal der vælges et nyt Lokaludvalg. Repræsenterer du en forening, klub eller sammenslutning i bydelen, så stil op til Lokaludvalget - det
er en chance du kun får hvert 4. år!

Tegning:
Lars Bjørstrup
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Vejen går via
foreninger
Det er svært at få folk i
Tingbjerg til at stille op til
Lokaludvalget, siger Sheik
Mohammed, der sidder i
udvalget. Han medgiver,
at det kan være svært,
når man ikke kender ret
mange i bydelen og er
bange for ikke at klare sig
godt nok på dansk. Han
efterlyser flere foreninger
i Tingbjerg

Sheikh Mohammed repræsenterer
bestyrelsen i Børnehuset Grostedet i
Lokaludvalget.
To af Lokaludvalgets medlemmer,
Stig Kaspersen og Sheik Mohammed, bor i Tingbjerg.

Sheikh Mohammed. Foto: Sonja Iskov
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Vær med til at
udvikle ideen om et naturcenter fra starten.
Lav benarbejde over for kommunen
og fonde.

ka

Det

Der arbejdes
sammen med kommunale forvaltninger og fremtidige
brugere på at lave en driftsmodel
for et naturcenter.
Der søges fonde til anlæg.

l
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Bydelsplanen 2013
prioriterer et naturcenter
Lokaludvalget har holdt et stort
seminar for interresenter.
Der er i efteråret 2013
udarbejdet et
visionsoplæg.
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Lokaludvalgets visionsoplæg:
2700lokaludvalg.dk

em

Planer

r
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Åbent for alle
Men det skal ikke være forbeholdt
organisationer og foreninger: ”Naturcentret skal være åbent for alle.
Vi har en fælles vision om, at der
skal være lige adgang til naturen, og
vi vil gerne formidle den natur, vi
har lige her omkring os,” siger hun.
Med tanke på den nye skolereform, som lægger op til, at skolen
skal gå i dialog med det omgivende
samfund, og hvor der lægges vægt på,
at børnene kommer ud og bevæger
sig, vil det være oplagt for skolerne
at benytte et urbant naturcenter, især
når det ligger tæt ved en idrætshal:
”Skolerne kunne booke sig ind
hos en naturvejleder og måske tage
ud til mosen, eller børnene kunne
løbe en tur på Vestvolden,” siger
Signe Dehn Sparrevohn.
Lokaludvalget håber, at man kan
engagere nogle borgere til at tage sig
af voldområdet, lige som man har
Mosens Venner.
Arbejdet med at oprette et urbant
naturcenter foregår i et samarbejde
mellem Lokaludvalget, Områdefornyelse Husum, Friluftsrådet og Københavns Naturskoler, der har stor
erfaring på området.

n d u væ r

Der er valg til
Lokaludvalget
man. 3. marts

Brønshøj-Husum-Tingbjerg-området har meget at byde på for naturelskere, motionister og børnefamilier, der
gerne vil ud i det grønne. Lokaludvalget har planer om et urbant naturcenter, som kan formidle naturen i byen
”Tanken er at have et fælles område,
hvor børnene kunne lege om dagen,
og så kunne det bruges til andre aktiviteter, når børnene er gået hjem.”
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Lokaludvalget har underskrevet
Mangfoldighedschartret og
ønsker en enetnisk bred
sammensætning.
t

Naturcenter midt i byen
Det er en gammel drøm hos Lokaludvalget i Brønshøj-Husum at
oprette et urbant naturcenter i bydelen, så mange flere borgere kan få
glæde af den mangfoldige natur, der
er bydelens særkende.
Og stedet har vi: Nemlig EnergiCenter Voldparken, der ligger i
et smørhul mellem Utterslev Mose
og Vestvolden, som tilsammen udgør et stort ferskvandssystem, der er
helt unikt for København, fortæller
projektleder i Lokaludvalget, Signe
Dehn Sparrevohn:
”Ideen er at skabe et urbant naturcenter, hvor man i højere grad kan
opleve den natur af rør, krat, græs og
træer, som kendetegner vores område. Vi tænker os, at der skal være
tilknyttet en naturvejleder, at områdets foreninger kan låne lokaler
eller benytte sig af forskellige aktivitetstilbud, og at centret vil tilbyde
naturformidling og arrangere oplevelsesture ude i områderne, som for
eksempel at tage ud at fiske eller måske endda sejle i Vestvoldskanalen.”
På EnergiCenter Voldparken vil
der blive bygget en ny, stor idrætshal, og i den forbindelse forestiller Lokaludvalget sig, at der enten
bliver opført et naturcenter som en
tilbygning til hallen, eller en selvstændig bygning op til volden på
den nordlige del af matriklen.
”Man kunne dele den med spejderne og ’Muldvarpeland’, en udflytterbørnehave, hvor børnene har
et stort grønt legeareal,” siger hun.
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Stil op, hvis du
ønsker indflydelse og repræsenterer en lokal forening.
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Større bevågenhed
Hvad skal der til for at få folk til at
stille op? Hvad tænker du at gøre?
”Man skal skrive om det – som I
nu gør, lufte ideen og tale om det i
forskellige fora. Jeg kunne tænke
mig at få andre end folk fra Ting-

bjerg med og holde møder sammen.
Man arrangerer hele tiden møder i
Pilegården, men vi har masser af
gode lokaler i Tingbjerg. Og så
taler vi ikke om Tingbjerg men
med Tingbjerg!” siger Sheik
Mohammed, der ønsker en
bedre balance mellem Tingbjerg og Brønshøj-Husum i
Lokaludvalget og en lidt større bevågenhed fra medlemmernes side over for Tingbjerg.
Sheikh Mohammed er også aktiv

ti

i Tingbjerg. ”Men nu er der trods
alt begyndt at komme flere. Vi har
seks kulturelle foreninger, hvor man
hjælper hinanden og støtter lokalsamfundet.”

D et

I Tingbjerg bor 6000 ud af bydelens
42.000 indbyggere, men alligevel er
beboerne dårligt repræsenteret i Lokaludvalget og bydelens foreningsliv i det
hele taget. Men hvordan får man folk,
der ikke er etniske danskere, til at stille
op. Folk som kan føle, at de ikke har
noget at byde på, har problemer med
sproget og ikke kender hele kulturen
omkring foreninger og lokaludvalg.

”Der skal et vist mod til at stille op,”
fortæller Sheik Mohammed, der har
siddet i Lokaludvalget fra 2010: ”Jeg
var meget grøn, da jeg startede, mit
danske var ikke 100 procent, og jeg
er stadig ikke god til at skrive på
dansk. Men jeg ved, man skal have
noget at byde på. Der var kampvalg,
da jeg stillede op, og de andre tilbød,
at jeg kunne blive suppleant. Jeg
sagde nej. Alle de andre kendte hinanden, og jeg kendte ikke en eneste
af dem, men jeg var ikke bange for
at være eneste udlænding. Vi var tre,
og jeg fik flest stemmer og blev valgt
ind i Lokaludvalget.”
”Der er en vis logik i, at det er
svært at få folk fra Tingbjerg til at
stille op. Folk fra andre områder i
bydelen er jo stærke, de er mange,
de har netværk. På en eller anden
måde føler man, man bliver overset,” siger Sheik Mohammed.
Han mener ikke, der er blevet
gjort nok for at få startet foreninger

i Copenhagen Cricket Club, både
som formand og coach for de omkring 150 medlemmer.
Han stiller op igen, når der er valg
til Lokaludvalget i marts: ”Jeg vil
opfordre folk i Tingbjerg til at danne fornuftige, relevante foreninger,
hvor man gør et ordenligt stykke
arbejde. Danskerne har en stor foreningskultur, og for mig er Danmark
foreningsliv og ikke rødgrød med
fløde,” siger Sheik Mohammed.

Illustration: Britt Boesen frit efter Bennys Badekar af Flemming Quist Møller. Originalfoto: Susanne Metz.

Lokalt Liv | Brønshøj-Husum Lokaludvalg | 3

ka

n d u væ r

em

e

Deltag i arbejdet
med et Urbant Naturcenter
Blive Lokaludvalgets repræsentant
i bruger- og udviklingsforeningerne.

l

EnergiCenter Voldparken er Lokaludvalgets absolutte succeshistorie.
Ud af en ældre, nedlagt skole er
der opstået et mangeartet, pulserende miljø med aktiviteter inden
for sundhed, idræt, natur og kultur,
hvor i alt 50 foreninger deltager
med aktiviteter alle ugens dage fra
kl. 8 morgen til 23 aften.
Toppen på kransekagen bliver
den nye idrætshal til 53 mio. kr.,
der skal stå færdig i 2017.
”Indtil nu har vi kun haft fodboldbanerne i vor bydel, og det er et
stærkt lokalt og politisk ønske, at der
skal komme en idrætshal med plads

til 400 tilskuere,” siger Karsten Brisell, der er formand for bestyrelsen
for Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken, ”desuden vil en
så stor hal kunne tiltrække idrætsarrangementer og større begivenheder
til Brønshøj-Husum.”
Da Lokaludvalget begyndte sit
virke for fem år siden, var det første
initiativ at støtte udarbejdelsen af en
visionsbeskrivelse for EnergiCenter
Voldparken, fortæller Karsten Brisell: ”Lokaludvalget har støttet det
lige siden og er repræsenteret i udviklingsforeningen, der er paraplyorganisation for alle de foreninger
og institutioner, som er tilknyttet
energicentret.”
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Der har længe manglet
idrætsfaciliteter i
Brønshøj-Husum, og
nu har Københavns
Kommune opfyldt et
længe næret borgerønske
og bevilget 53 mio. kr. til
at bygge en idrætshal på
EnergiCenter Voldparken

idrætshal, og Karsten Brisell siger,
at borgerne vil blive inddraget ved
møder og workshops.
Hele ideen bag EnergiCenter
Voldparklen er, at man støtter
dem, der vil skabe aktiviteter for
andre på frivillig basis. ”Borgere
og foreninger, der vil have rådgivning til at udvikle nye eller eksisterende aktiviteter, er meget velkomne på bydelens Frivilligcenter,
som vi driver fra energicentret,”
siger Karsten Brisell.

Foto: Områdefornyelse Husum

et produktionskøkken, som laver mad
til de 400 børn fra udflytterbørnehaverne, der kommer hver dag. Karsten
Brisell fortæller, at der er fremskredne
planer om at etablere et folkekøkken,
som man ser det andre steder i København. ”Vi har et produktionskøkken, og et netværk af frivillige, og ideen er, at lokale familier kan komme
på en fast ugedag og spise aftensmad
for en billig penge. Efter maden er der
masser af plads til andre aktiviteter –
foredrag, boldspil osv.”
Det er Københavns Ejendomme,
der skal stå for byggeriet af den nye

Idrætshallen står færdig i 2015
Der arbejdes på at etablere
et Urbant Naturcenter.

d

53 MIO. TIL
IDRÆTSHAL

2012. Frivilligcenter BrønshøjHusum etableres.
Flere og flere lokale foreninger
rykker ind i bygningerne.
2013 Der bevilges 53 mio. kr. til
en ny idrætshal.
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2011 Børne- og Ungdomsforvaltningen
etablerer midlertidige børnehavehave
grupper til 450 børn.
Der udarbejdes en helhedsplan.
Lokale aktører etablerer en socialøkonomisk virksomhed og en udviklingsforening.

De

2008-2010. Lokaludvalget og Områdefornyelse Husum går sammen med
lokale aktører om at omdanne den lukkede Voldparken Skole til et kraftcenter
for bevægelse og sundhed, EnergiCenter
Voldparken.

www.energicentervoldparken.dk

Vil etablere folkekøkken
Andensalen er blevet indrettet med
blandt andet bevægelsessal, foreningsværelse, kreativitetscenter og en indbydende lounge, der er åben for alle,
og hvor for eksempel forældre kan
vente på deres børn, mens de deltager
i de forskellige aktiviteter.
EnergiCenter Voldparken har også
Foto: Thomas Vilhelm

Vidste du at Tingbjerg endelig får sit kulturhus, et spektakulært bygningsværk – meget
smalt, meget højt, og åbnet mod gaden, så
man kan kigge ind udefra. COBE-arkitekter
står bag, og kulturhuset skal være færdigt
foråret 2015.

Vidste du at Lokaludvalget har produceret en folder om radonforureningen
som er et stort problem og udgør
en sundhedsfare for borgerne?
2700lokaludvalg.dk

Lokaludvalget pynter på cv'et
medarbejder, leverandør, kunde eller konsulent for en politisk styret
organisation, som også omfatter
statslige selskaber og institutioner,”
siger Karsten Brisell.
Gavnet jobmuligheder
”Jeg har været jobsøgende i en del
af den periode, jeg har siddet i Lokaludvalget og naturligvis skrevet på
mit CV, at jeg var aktiv i udvalget,”
siger Kasper Thorlak, der oprindeligt er uddannet skolelærer. For to
år siden blev han færdig som cand.
scient. soc. i offentlig administration og skulle ud og have job midt i
finanskrisen.
”Det at sidde i Lokaludvalget
har udvidet mit netværk og givet
mig stor indsigt i arbejdsgangene
i Københavns Kommune. Jeg tror,
at det har haft betydning for mine

jobmuligheder, at det har stået i
mit CV, at jeg er aktiv i lokalpolitik,” siger Kasper Thorlak, der har
siddet i Lokaludvalget i godt to år,
udpeget af de Radikale. Nu arbejder
han som økonomisk koordinator i
Socialforvaltningen i Københavns
Kommune.
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Lokaludvalget
kan give kompetencer og
erfaring som:
Projektledererfaring, PR og
kommunikation.
Kontakter i kommunens forvaltninger
Erfaring med en politisk organisation
Mulighed for at få afprøvet gode
ideer til byens udvikling.
Kompetenceudvikling – kurser i både
faglige emner og værktøjer.
l

Frivilligt arbejde giver en række
kompetencer, som både universiteter og arbejdsgivere sætter pris på.
Det giver points, når man vil ind
på ønskeuddannelsen og pynter
gevaldigt på CV’et, når man søger
job. Medlemskab af Lokaludvalget
er en oplagt mulighed for at opnå
kompetencer som mødeledelse,
udvalgsarbejde, indsigt i kommunens arbejdsmetoder, budgetter og
samarbejde med forskellige men-

nesker med forskellige holdninger.
Det kan Karsten Brisell, formand
for Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken og medlem af
Lokaludvalget, tale med om. Han er
netop blevet ansat som projektchef
for Odense Letbane, hvor man i
stillingsopslaget direkte efterspurgte
erfaring med at arbejde i en politisk
styret organisation:
”Mit medlemskab af Lokaludvalget har givet mig et kommunalt netværk, både hos forvaltningerne og i
det politiske miljø, og man udvikler
en række nyttige kompetencer gennem samarbejdet med politikere og
embedsmænd,” siger han.
”Man får indsigt i, hvordan det
er at arbejde i en politisk styret
organisation. Det er en relevant
kompetence på rigtig mange arbejdspladser, da man jo kan være

D

Flere og flere arbejdsgivere efterspørger
erfaring med frivilligt
arbejde hos kommende
medarbejdere, og det
kan også give points til
uddannelse

Kasper Thorlak. Foto: Sonja Iskov
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Skolebørnene skal
ud og røre sig
Skolereformen lægger
op til, at skolen skal
åbnes mod samfundet,
og et samarbejde mellem
skole og Lokaludvalg vil
kunne styrke skolernes
samarbejde med
bydelens foreningsliv,
siger næstformanden
for skolebestyrelsen på
Husum Skole, Line Michan

Foto: Thomas Vilhelm

Foto: Sonja Iskov

Gitte Kirkeby, selvstændig konsulent

Der er god fidus i, at vi
borgere vågner op og
bruger Lokaludvalget. Nu
lukker eksempelvis KlarParat-Husum for vores
børn. Måske kunne vi
have brugt Lokaludvalget
til at kæmpe for en fortsættelse?

Den nye skolereform medfører et
stærkere samarbejde mellem
skole og fritidsliv.
er

sk

et
PLANER

Lokaludvalget
indgår i et partnerskab
med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om at udvikle samarbejdet
mellem skoler og foreninger.
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At udvikle
lokale partnerskaber i
samarbejde med kommunens
forvaltninger.
D

il

Naturen skal med
Line Michan mener også, at et sådant samarbejde vil være en fordel
rent profileringsmæssigt for skolen,
hvis de gerne vil holde på børnene.
Lokaludvalget har også ideer til,
hvordan man kan bruge Utterslev

Det nære miljø
Line Michan er særligt optaget af, at
vi bruger det nære miljø, her hvor vi
bor: “Det giver sammenhæng i elevgrundlaget, vi har alle en interesse
i, at børnene bliver i den lokale folkeskole, og at lokalmiljøet fungerer
så godt som muligt,” siger hun, ”vi
skal udnytte de lokale muligheder,
at her er rart at være, og også at
man ikke skal ind til centrum eller til Lejre, før der sker noget. Vi
har for eksempel Husum Vold, som
har en spændende historie, det er en

kulturarv, og børnene kan lære om
historien bag,” siger hun.
Line Michan forestiller sig, at man
kunne holde kontakt med nogle af
Lokaludvalgets arbejdsgrupper og
fagudvalg: ”Det er oplagt, hvis der
kører nogle ting, at skolen deltager,”
siger hun, ”og i skolereformen er der
lagt op til en mulighed for, at man
kan have en ekstern person i skolebestyrelsen, og her vil en person fra
Lokaludvalget kunne bidrage med
en oplagt bredde.”
Hun ser også et sådant samarbejde som en nødvendighed: ”Nogen
skal jo arbejde sammen for at styrke
både skolen og lokalsamfundet, og
Lokaludvalget er en indlysende indgang,” siger Line Michan.

et

Børnene i Brønshøj, Husum og
Tingbjerg og deres forældre skal
indstille sig på, at der vil ske ændringer i deres skole, når skolereformen begynder at virke fra skoleåret
2014. Der er mange facetter i reformen, men et af de vigtige mål er at
styrke børnenes faglige viden og evner og give dem bedre mulighed for
at udvikle sig som aktive medbor-

Mose til at få etableret undervisningsmiljøer, siger Line Michan:
”Jeg er selv biolog af uddannelse, og
jeg synes, det er fedt, at vi får naturen med ind – for eksempel når
nogen etablerer bistader.”
”Man har jo troet, at læring foregår når børnene sidder ned, og at
resten er underholdning og for at
’brænde krudt af ’, men det er en
del af læringen at røre sig. Husum
Skole er profilskole i matematik, og
man har indrettet fantastiske udeområder med udendørs klasselokaler, hvor der er en sammenhæng
mellem at røre sig og samtidig lære,”
fortæller Line Michan.
”Børn får et andet forhold til naturen ved at komme ud. Respekten
for tingene stiger altid, når man
finder ud af, hvad der foregår. Det
gælder både naturen og andre ting
i vores område – man laver jo ikke
grafitti, når man lige har set teater
i Pilegården. Det giver et andet tilhørsforhold til lokalområdet.”

D

Line Michan. Foto: Sonja Iskov

gere med gode sociale kompetencer.
Her ser Lokaludvalget en mulighed
for at gå sammen med bydelens skoler og fremme et samarbejde mellem
dem og foreningslivet. En repræsentant for Lokaludvalget besøgte Husum Skole for at fortælle mere om
udvalgets tanker, og Line Michan,
der er næstformand i skolebestyrelsen og mor til to børn i henholdsvis
1. og 4. klasse, blev tændt med det
samme. Hun mener, der er store
muligheder i et samarbejde.
Hvordan forestiller du dig, det
kunne foregå?
”Det er logisk, når reformen lægger op til, at man skal åbne skolen
ud mod samfundet, at inddrage nye
ekspertiser og samarbejde med eksterne organisationer,” siger Line Michan, ”Lokaludvalget fortalte om,
hvordan de arbejder med at binde
fritids- og kulturinstitutioner sammen, og det er en oplagt indgangsportal til at samarbejde med idræt
og kultur. Skolereformen betyder jo
en længere og mere afvekslende skoledag, hvor børnene skal ud at røre
sig og lære imens,” siger hun og gør
opmærksom på, at Husum Skole og
EnergiCenter Voldparken allerede
nu samarbejder med hensyn til at
udnytte faciliteterne.

Foto: Sonja Iskov

Kaare Jensen,
fodterapeut og
medarbejder på en
specialskole

Jeg bor i Voldparken men
deltager jævnligt med
mine to børn i de aktiviteter, der er på Brønshøj
Torv. Hvis Lokaludvalget
står bag de arrangementer, er det i hvert fald godt,
vi har et Lokaludvalg. Den
store Kulturdag på torvet
betyder liv og glade dage
for mine børn og mig.

Foto: Sonja Iskov

Rie Sørensen,
lægesekretær

I en tid, hvor mange forretninger lukker, er det vigtigt,
at Lokaludvalget sørger for,
at der sker noget i ens bydel, som torvedage og loppemarkeder. Lokaludvalget
støtter Natteravnene og gør
et godt arbejde i Tingbjerg.
Og jeg var med, da Bjarne
Reuter fik årets kulturpris –
et virkeligt godt valg.
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Ny park indviet
i Husum
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I 2015
lukker Områdefornyelsen
Nogle projekter vil blive forankret hos Lokaludvalget.

Områdefornyelse Husum:
2700husum.dk
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Bliv Lokaludvalgets repræsentant
i styregruppen for Områdefornyelsen.
Lav konkrete samarbejdsprojekter
med Områdefornyelsen.
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Områdefornyelse Husum har siden
2009 sammen med lokale borgere
arbejdet med at give Husum
et fysisk og socialt løft.

rum og trafik. Hvordan vi bevæger
os rundt, betyder nemlig meget for,
hvordan vi møder hinanden i hverdagen. I 2014 er et af de centrale
projekter Husumparken, som skal
renoveres og bruges mere alsidigt.
Meget af det organisatoriske arbejde
i Områdefornyelse Husum gøres af
frivillige og dækker udover trafik og
byrum også aktiviteter for unge og
styrkelse af netværk.
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Der var liv og glade dage på Frederikssundsvej fredag den 1. november, hvor flere hundrede borgere
var mødt op for at fejre indvielsen
af den nye park og plads i Husum.
Der var kaffe, kage og suppe til alle,
Wafandes reggaemusik og underholdning for børn og forældre.
Den nye lommepark – lige over
for Føtex - er en del projektet Områdefornyelse Husum. Områdefornyelsen skal frem til 2015 gøre Husum
mere attraktivt og venligt at bo i. Der
arbejdes særligt med lokalområdets

Vidste du at Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København
og boligselskaberne fsb og
SAB/KAB samt boligforeningen AAB har indgået
et partnerskab for at sænke
kriminaliteten og skabe
større tryghed i Tingbjerg?
Fotos: Christine Louw

TO DER
HAR
PRÆGET
BYDELEN

get. Men der har været respekt for hinanden
og vilje til samarbejde, og derfor har vi fået
utroligt mange gode projekter igennem. Det
er en kvalitet, og det gør det sjovt at være
med, når tingene lykkes,” siger hun.

interesseorganisationer og også møde folk fra
de politiske partier.

Lær din bydel at kende
Til møderne i Lokaludvalget har forretningsudvalget forberedt en dagsorden og udarbejdet en indstilling til godkendelse af de forskellige punkter.
Forinden har fagudvalgene behandlet de
enkelte sager, som puljeansøgninger, høringssvar etc. Ida Sloth Bonnevie siger, at mange
ting bliver godkendt i fællesskab, men at der
i de senere år er kommet flere afstemninger i
udvalget.
Ida Sloth Bonnevie stiller ikke selv op igen,
men hun siger: ”Har man i en periode lyst til at
lære sin bydel bedre at kende, få indflydelse på
udviklingen og lære noget om, hvordan processer foregår, skal man stille op, for man får
rigtig meget ud af det. Det giver en god forankring i lokalområdet og et godt netværk.”
Hun efterlyser repræsentanter fra skoler,
flere repræsentanter fra Tingbjerg og Husum
og yngre kvinder – der er mange børnefamilier i vort område:
”Jeg ved godt, at børnefamilierne har travlt,
men det er en prioritering og vigtigt at tage
del i lokalsamfundet. Jeg havde ikke forventet
at kunne få så megen indflydelse, og det har
været sjovt”, siger Ida Sloth Bonnevie og tilføjer: ”Man kan nøjes med at gå til møde en
gang om måneden, men kaster man sig ind i
mere, får man selvfølgelig mere indflydelse.”

Hvad havde du af forventninger?
”Jeg blev faktisk overrasket over den gode
tone på møderne, fordi der er så mange interesser og partier repræsenteret i Lokaludval-

Går ikke i små sko
Mikkel Houman, der er udpeget af partiet SF
til Lokaludvalget, er der med fuld musik. Han
er nemlig også formand for Music House, der

Ida Sloth Bonnevie og Mikkel
Houman har været med fra
Lokaludvalgets første dage, og de
har fundet det tilfredsstillende
at være med til at præge bydelen,
hvor de begge bor. De hylder
diversiteten og håber, at der i
det kommende Lokaludvalg vil
komme flere unge, kvinder og
repræsentanter fra Tingbjerg
Er der et ansigt, mange kender fra møder
og arrangementer i bydelen, er det Ida Sloth
Bonnevie. En særdeles aktiv kvinde, der har
været del af Lokaludvalget siden starten i
2008. Hun blev valgt ind som repræsentant
for Kulturhuset Pilegården og Københavns
Folkekor og har været meget glad for at være
med til at præge bydelen:
”Mit udgangspunkt er Brønshøj, men jeg
har fået nye kontakter på tværs af hele bydelen, selvfølgelig også i Husum og Tingbjerg,
hvor jeg blev opmærksom på de særlige problematikker, de har der,” siger Ida Sloth Bonnevie, ”det har været spændende at få et nyt
netværk af alle de mennesker, der er kommet
ind i Lokaludvalget fra andre foreninger og

Fotos: Sonja Iskov

arrangerer koncerter, og mange borgere kender ham også af den vej.
Med sin erfaring fra politisk arbejde anså
Mikkel Houman det for en af sine vigtigste
opgaver, da han blev valgt ind i Lokaludvalget i 2008, at man ikke skulle gå i for små
sko:
”Nogle af de andre lokaludvalg i Københavns Kommune var kommet rigtig dårligt
fra start, og vi brugte de erfaringer til at
sørge for, at udvalget blev operationelt fra
starten, og vi indstiftede en tradition med
samarbejde og fordragelighed over hele linien,” siger Mikkel Houman, ”det er i det
store og hele lykkedes, og der har været stor
konsensus om væsentlige ting. På trods af
vore forskellige udgangspunkter er der ikke
de store ideologiske forskelle, det handler
om at få bydelen sat på den politiske dagsorden.”
Men der er én ting, der ærgrer ham: ”Mange borgere i Brønshøj-Husum kender ikke
Lokaludvalget på trods af de snesevis af arrangementer, udvalget har støttet, som æbledage, initiativer for børnefamilier i mosen,
torvedage, koncert i vandtårnet, festival på
Friluftsscenen, visioner for Vestvolden, som
har trukket masser af mennesker,” siger Mikkel Houman, der ville ønske, at mange flere
af borgerne ville få øjnene op for de mange
muligheder ved at sidde i Lokaludvalget og
stille op til valg i marts.
Ida Sloth Bonnevie, 52, er selvstændig og
arbejder som massør og kommunikationskonsulent. Hun er gift og har tre børn.
Mikkel Houman, 59, arbejder som leder af
ungdomsklubben Ishøj Motor Center og er
medlem af bestyrelsen for SF, Husum. Han
stiller ikke op igen.
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At træffe
beslutninger om uddeling af puljemidler.
Fremme kulturprojekter.

N
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Lokaludvalget
har det lokale kulturliv
højt på dagsordenen og støtter
med puljemidler.
Lokaludvalget fortsætter arbejdet
med at skaffe midler til en renovering
af Friluftsscenen.

De

Fotos: Ivan Riordan Boll for Syng Højt

Der er lavet en Kulturplan.
Lokaludvalget har med sine puljemidler støttet massevis af kulturarrangementer.
Visionsplan for en renovering af
Bellahøj Friluftsscene og opsætning af el på scenen.
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KULTUR FREMMER SAMMENHOLD
Lokaludvalget mener,
at et blomstrende og
mangfoldigt kulturliv
giver bydelen identitet, og
at borgerne skal kunne
få dækket deres behov
for kulturoplevelser i
nærmiljøet, hvad enten
det er torvedage eller
kunstudstillinger. Nu er
der kommet en kulturplan

”Meningen er at sætte fokus på udviklingen af kulturen i vor bydel, og
derfor har vi udarbejdet en Kulturplan for Brønshøj-Husum, der samler en række visioner for kulturlivet,
så bydelen bliver et mere attraktivt
sted at bo,” siger formanden for
Lokaludvalgets Kulturudvalg, Jens
Peter Gjaldbæk.
”Vi vil have perspektiver på den
udvikling på kulturområdet, der
skal ske i Brønshøj, Husum og Tingbjerg,” siger Jens Peter Gjaldbæk.

Og udvalget har mange ideer: Kulturhus på Brønshøj Torv, gavlmalerier, lysfestivaller, kunst i det fredede
vandtårn… Kulturplanen arbejder
med et bredt kulturbegreb – her
tales blandt andet om, at initiativer
på kulturområdet skal spille en rolle
i integrationen af andre kulturer på
tværs af bydelen, som det vellykkede
projekt ”Mad & Kultur” i 2011.
Mere kultur for børn og unge
For børn og unge vil udvalget øge

aktivitetsniveauet i Børnekulturhuset Pilegården og få mere gang i
det frivillige kreative arbejde blandt
børn og unge, og foreslår at der holdes en børnekulturfest.
”Det gode er, at vi har mulighed
for at støtte projekter økonomisk.
Det er vigtigt, at der er penge til aktiviteterne,” fremhæver Jens Peter
Gjaldbæk.
Han nævner en sjov idé i 2013, hvor
Lokaludvalget gav Dramafronten tilskud til at optage to afsnit af en ’alter-

nativ’ julekalender i Brønshøj-Husum.
Er der et projekt, du er særlig glad for?
”Vi gør meget for at puste liv
i Bellahøj Friluftsscene, og der
kommer nogle store arrangementer næste år. Det er dejligt, at også
Københavns Kommune er begyndt
at få øje på friluftsscenen, som kan
tiltrække publikum fra hele København,” siger Jens Peter Gjaldbæk.
Se kulturplanen på
2700lokaludvalg.dk

Vidste du at årets Æbledag på
Brønshøj Torv var et tilløbsstykke, og
at der blev mostet 1,5 ton æbler?
Vidste du at ’brønshøjdrengen’
Bjarne Reuter i 2013 modtog Lokaludvalgets Kulturpris?
Projektet satser på det, der med et fint ord hedder ’brugerdreven innovation’, som betyder, at
det er parterne – her børnefamilierne, der skal
foreslå de løsninger, der er bedst for dem.

Foto: Thomas Vilhelm

DET SKAL VÆRE SJOVT
AT BLIVE SUND
Et stort, innovativt projekt om sundhedsfremme rulles ud i Husum.
Det omfatter en interaktiv udstilling i Experimentarium, aktiviteter
for bydelens borgere og en app. Ideen er at vise, at vejen til en
sundere familie kan være sjov og udfordrende
I Husum bor der ca. 2000 børn og unge, og
heraf anslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at omkring 300-500 børn er motionsuvante eller helt fysisk inaktive. Det tager
et fremsynet og innovativt sundhedsprojekt
nu fat i, fortæller Peter Bentsen, der er seniorforsker på Steno Center for Sundhedsfremme.
Han står for forskningsdelen i det omfattende

PULS-projekt, som består af: En interaktiv
udstilling på Experimentarium i Hellerup,
aktiviteter i Husum og Hellerup, en app og
en hjemmeside.
Den virtuelle hund
”Ideen er at skabe sundhedsfremme hos familier med børn mellem seks og 12 år. Vi har

været hjemme hos ti familier i Husum og kigget på, hvordan børnefamiliers hverdag ser ud
i dag, og hvordan familien kan komme til at
bevæge sig mere. Der er mange grunde til, at
man ikke er fysisk aktiv, men ideen er, at det
også skal være sjovt,” fortæller Peter Bentsen
og tilføjer med et smil: ”Mottoet er: PULS du bliver sjovt nok sundere”.
Et af de sjove påfund er en app til mobilen, en virtuel hund, man kan gå tur med, og
det vil sige, man skal ud af huset: ”Man får
points for at gå med hunden, går man langt,
får man endnu flere, og går flere i familien
sammen, giver det ekstra points,” siger han,
”folk er faktisk glade for at komme ud, det
gavner hele familiens sundhed. Nu prøver vi
at få ambassadører blandt nogle af de familier,
der har været med, til at udvikle brugen af de
sociale medier, så vi kan få flere med.”

Udstilling på Experimentarium
”Vi skal forhindre, at nutidens børn og unge
udvikler livsstilsygdomme senere i livet, men vi
er ikke moraliserende. Vi bruger projektet som
laboratorium for at finde ud af, hvordan man
skaber social forandring, siger Peter Bentsen.
Udstillingen på Experimentarium åbner i
2015, og samtidig vil der blive aktiviteter i lokalsamfundet blandt andet i samarbejde med
Lokaludvalget. Folkene bag projektet har allerede inviteret børn og forældre fra Husum til
Experimentarium, og det var en stor succes:
”Vi troede, der ville dukke 30-35 stykker op,
men der kom 100,” fortæller Peter Bentsen,
”så det vil vi forsøge at gøre igen fire gange i
det nye år og hente familierne i busser.”
Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem Steno Center for Sundhedsfremme, Experimentarium, Forebyggelsescenter VanløseBrønshøj-Husum og Områdefornyelsen i
Husum. Derudover er der et netværk, hvor
Københavns Kommune og Gentofte Kommune mødes på tværs og præsenterer, hvordan de arbejder med sundhedsfremme.
”Samarbejdet med Københavns Kommune
har været forbilledligt,” siger Peter Bentsen.
Forskningsdelens resultater vil være klar i
2016-17.
Sundhedsprrofil: 2700lokaludvalg.dk
www.experimentarium.dk

Ivar Tønnesen, formand
for Rødkilde Skole

Birgitte Nielsen, pensioneret

Lokaludvalget har givet mere liv
til bydelen. I kraft af, at det er lokale borgere, der deltager, har vi
fået mere indflydelse på trafikplanerne, flere kulturaktiviteter og
en større sammenhængskraft på
tværs af bydelen.

Vidste du at der hver dag ledes stærkt
forurenet industrispildevand og kloakoverløbsvand ud i Utterslev Mose, som oprindeligt
var et drikkevandsreservoir?

De år, vi har haft Lokaludvalget,
er der kommet mange flere aktiviteter i bydelen, henvendt til en
bred gruppe borgere: Kulturdage,
aktiviteter i mosen, Rytterskolens
Havelaug, Strikkeklubben, Æbledag og ‘By Night’ arrangementer.
Når vi mødes til åbne arrangementer får man talt sammen, og
der kommer liv og et rart miljø i
bybilledet.

Bettina Tingstrup, Adm.
medarbejder, Husum

Sammen med mine børn har jeg
været til loppemarked på torvet,
juletræstænding og ‘by night’ arrangementer. I familien bruger vi
ofte Utterslev Mose, Kagsmosen
og Husum Vold til løbeture og
søndagsudflugter. Volden mangler
noget pleje og så kunne det være
sjovt, hvis de gamle magasinbunkere blev renoveret og brugt.

Vidste du at Tingbjerg Forum indbyder

til arrangementer, når Wonderful Copenhagen
afholder Copenhagen Cooking i den sidste uge
af august 2014?

Vi har gået i mosen hele livet

Fuglene er fløjet
Årsagen til at fuglene er forsvundet, er forureningsskandalerne i
1970’erne, hvor der blev ført kolossale mængder kloakvand med
masser af næringsstoffer direkte ud
i mosen, fortæller Troells Melgaard.
Han er særligt optaget af Langholmen, en halvø i den vestlige del af midtmosen: ”Den har været Søborgbøndernes gamle adgangsvej til mosen,
og de har benyttet mosen helt klassisk
til rørhugst og fiskeri. Formodentlig
har bønderne brugt Langholmen til
at græsse hestene, mens de arbejdede,
og hentede dem, når de skulle trække
læsset hjem. Man mener, at området har været hesteafgræsset helt fra
Middelalderen.”

Slår græs med le
Troells Melgaard og hans kammerater forsøger sig også med nogle af de
gamle redskaber.
”At slå græs med en le lyder som
en ko, der tygger drøv og så er fuglene ligeglade, også i yngletiden –

det sker ikke, hvis du kommer med
traktor.” siger han.
Holdet har fået tilskud til arbejdstøj, værktøj og sikkerhedsudrustning fra Lokaludvalget: ”Vi har lige
afprøvet en gammel tomandssav –
den er enormt effektiv. Hvorfor så
støje med en motorsav?”
”Vi ønsker at vise og formidle det
spændende gamle overdrev, som har
en kulturhistorie, du ikke ser andre
steder i Københavns Kommune,”
siger Troells Melgaard, der oplyser,
at Utterslev Moses Venner stille og
roligt vokser, og at der i alt er nogle
hundrede interesserede personer involveret
Mosevennerne har et fint samarbejde med Lokaludvalgets miljømedarbejder Jens Christian Elle,
der også sørger for, at mosen kommer på Facebook og hjemmeside.
”Men uden et næsten gnidningsfrit samarbejde med kommunes
biologer og de to lokaludvalg, kunne dette arbejde ikke gennemføres,”
siger Troells Melgaard.

Lokaludvalget udgav i 2011 en pjece
om forurening af Utterslev Mose
Netværket Utterslev Moses
Venner dannes i 2012.

et

Kulturhistorisk raritet
Langholmen blev en del af naturparken Utterslev Mose i 1939, fortæller Troells Melgaard. ”Det er det
sidste kalk- og næringsrige, selvdrænende kalkoverdrev i Københavns
Kommune. Langholmen er kulturhistorisk en raritet og intakt ud over
tilgroningen, og vi er gået i gang
med at redde den flora, der er tilbage. Der vokser flere, meget sjældne
arter som kalkkrævende Hulkravet
Kodriver, Dunet Vejbred, Vårstar
og Knoldet Mjødurt.”
”I løbet af de 40 år, hvor det hele
er groet til, er der vokset 16-20 meter høje træer op, og inden næste
vækstsæson forsøger vi at fjerne alle
de skyggegivende træer. Bagefter
skal vi så rydde op, fjerne rødder
osv.”
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I 2014 laver
Teknik- og Miljøforvaltningen en pleje- og udviklingsplan for Utterslev Mose.
Lokaludvalget ønsker også en bredere helhedsplan for mosen.
Der oprettes flere arbejdsgrupper
under Utterslev Moses Venner.
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Arbejd
for en helhedsplan for
Utterslev Mose.
Vær aktivist i Utterslev Moses
Venner eller vær med til at afvikle
det årlige Mosetræf.
Få nye ideer til miljøaktiviteter.
D

il

Det er ikke kun vandsiden, men også
landsiden, den er gal med i Utterslev
Mose, siger Troells Melgaard, tidligere bibliotekar, som har tilbragt mange dage hver uge sammen med tre
andre naturelskere for at genoprette
noget af mosen til fordums storhed.
Arbejdet er i regi af Utterslev
Moses Venner oprettet på initiativ
af de to lokaludvalg i Bispebjerg
og Brønshøj-Husum for at aktivere
frivillige omkring den stærkt forurenede mose. Troells Melgaard er en
af dem. Han er fra Vangede og er
kommet i mosen som dreng:

”Vi havde Europas største koloni
af Hættemåger, 20.000 ynglende
par. De er væk nu. Der var også
25-30 par Sorthalset Lappedykker,
en sårbar art, der kræver rent vand
og masser af vandinsekter, og der
skal være hættemåger, så de kan få
beskyttelse. Ellers forsvinder lappedykkerne.”

www.utterslevmose.net

Fotos: Jens Christian Elle

Med udspring i de fire
høslet, som netværket
Utterslev Moses Venner
har afholdt i 2013, er
Troells Melgaard og fire
kammerater i gang med
at reetablere Langholmen
og Kirkemosen. De kender
mosen ud og ind og har
iagttaget forfaldet de
seneste 40 år

sk

Fotos: Sonja Iskov
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Lokaludvalget samler på flotte billeder
fra Brønshøj, Husum, Tingbjerg, Bellahøj og alle andre hjørner af bydelen.
Kig forbi vores facebookside og deltag i
årets konkurrence om det bedste, mærkeligste eller sjoveste sted i BrønshøjHusum. Smid et foto på facebook med
en lille tekst senest den 1. februar 2014.
Vi stiller et gavekort på 1.000 kr. på
højkant til det billede, som udtrækkes
i lodtrækningen blandt alle uploadede
billeder.

facebook.com/
2700lokaludvalg

Om Lokaludvalget

I Brønshøj-Husum Lokaludvalg sørger
vi for, at bydelens stemme bliver hørt
og tæller med, når Københavns politikere træffer beslutninger. Lokaludvalget
er sat i verden for at styrke lokaldemokratiet og sikre dialog mellem bydelens
borgere og Borgerrepræsentationen. Lokaludvalget støtter også lokale arrangementer gennem bydelspuljen og sætter selv projekter i gang i bydelen. På
www.2700lokaludvalg.dk kan du se,
hvad der foregår og finde mødemateriale og høringssvar. Det er også muligt
at abonnere på Lokaludvalgets månedlige
nyhedsbrev.

På lokaludvalgets
sekretariat kan
du møde
Kathrine Collin Hagan,
sekretariatsleder,
Jens Christian Elle,
miljømedarbejder,
Britt Boesen, pulje- og
projektmedarbejder
og Anne Vesterager
Andersen, regnskabsmedarbejder.
Foto. Sonja Iskov

Her din chance for at få indflydelse i bydelen
Der er valg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg den 3. marts 2014, og bor du i
bydelen, har du hermed en enestående
mulighed for at præge udviklingen i dit
nærmiljø. Hvad enten du brænder for
skoler, byplanlægning, kulturoplevelser,
en renere Utterslev Mose og bedre forhold for børnefamilier, kan dine holdninger og ideer nå helt ind til Københavns
Rådhus via en plads i Lokaludvalget.
Sådan stiller du op
Du skal være fyldt 18 år og være medlem af en lokal forening – stor eller lille.
For at en forening kan blive godkendt
til at opstille et medlem til Lokaludvalget, skal foreningen have mindst to medlemmer, vedtægter/formålsbeskrivelse,
og der skal eksistere et referat af sidste
generalforsamling eller bestyrelsesmøde.
Foreningen skal med sin tilmelding indsende kopi af vedtægter og mødereferat
til Lokaludvalgets sekretariat inden fristen den 27. januar.
Hvis du er medlem af en landsdækkende forening, som eks. Hjerteforeningen eller Greenpeace, og har gang i lokale aktiviteter i Brønshøj-Husum, kan du
også stille op til valg til Lokaludvalget.

Som medlem af Lokaludvalget
Der er møde en gang om måneden.
Derudover sker arbejdet i faste fagudvalg og projektarbejdsgrupper omkring
bestemte emner som miljø, kultur,
sundhed.
Sammensætning af Lokaludvalget
Lokaludvalget består af 23 personer. I
hvert af Københavns 12 lokaludvalg sidder en repræsentant udpeget af hvert af
de politiske partier i Borgerrepræsentationen. Resten af medlemmerne repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser inden for skole-, idræts-,
ældre-, og daginstitutionsområdet, samt
andre foreninger med lokale aktiviteter.
Som medlem behøver du ikke bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening, der har lokale aktiviteter.
Interesseret?
Mød op til informationsmøde den 9.
januar kl. 19 i Kulturhuset Pilegården.
Her kan du få meget mere at vide om
valget og Lokaludvalgets arbejde.
Du kan spørge og få meget mere at
vide hos Lokaludvalgets sekretariat, der
meget gerne kommer ud til jeres forening for at fortælle mere om valget og
det spændende arbejde.

Foto: Sonja Iskov

Stil op til
Lokaludvalget

Foto: Sonja Iskov

Fotokonkurence



Ida Dyhr, Senior
Recruitment Specialist
(på barsel)

Ulla Brisell,
uddannelsesvejleder
på en 10. klasse skole

Politisk og kulturelt giver det
god mening at have et lokaludvalg. Som familie deltager vi
i så mange lokale aktiviteter
som muligt. Det er der, man
møder naboer og andre beboere fra lokalområdet, hvilket vi synes er vigtigt, hvis
man skal have en levende bydel. Mit ønske til Lokaludvalget er nogle faste torvedage
på Brønshøj Torv.

Inden for de sidste år har Lokaludvalget haft gang i mange
sjove, lokale tiltag, som har
bragt lokale folk sammen og
mere samhørighed i området.
Jeg er frivillig i Rytterskolens
Havelaug, og det har betydet,
at jeg er meget mere engageret i bydelen og har fået en
masse nye relationer.

Vidste du At du

kan abonnere på Lokaludvalgets månedlige nyhedsbrev.Tilmeld
på 2700lokaludvalg.dk

Jeg følger med gennem Lokaludvalgets månedlige nyhedsbrev, som jeg får på e-mail.
Det er gode og relevante
emner, som Lokaludvalget
tager op, især det trafikpolitiske. Der bliver også lavet
spændende kulturelle arrangementer, som fx en en
koncert i Brønshøj Vandtårn.
Jeg ærgrede mig over, at jeg
skulle noget andet den dag.
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Vidste du at de
Radikale har stillet
forslag om at prioritere Metro til Brønshøj,
som ikke er inkluderet
i den nye Metroring

Benny Johannesson,
pensionist
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