
15 IDEER TIL PROJEKTER I BRØNSHØJ-HUSUM

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har valgt 15 projektforslag til gavn for udviklingen af bydelen. 
Alle 15 projekter bliver politisk behandlet  i foråret 2013 og den godkendes endelig til offent-
liggørelse af Københavns Borgerrepræsentation i april 2013. Bydelsplanerne kan herefter bru-
ges ved budgetforhandlingerne. Alle Københavns Kommunes 12 lokaludvalg har på samme 
tid i 2012 udarbejdet 10 bydelsplaner. 

Det er Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, som har besluttet rammerne for by-
delsplanerne.  Københavns Kommuneplan 2011 danner grundlag for bydelsplanernes temaer. 
Bydelsplanerne fungerer derfor som en lokal fortolkning af kommunens overordnede stra-
tegier. Samtidig er bydelsplanerne også konkrete bud på projekter, som man lokalt ønsker 
prioriteret. 

Temaerne i Kommuneplanen er: 
Grøn vækst i Københavns Metropol 
Et godt hverdagsliv 
Viden og erhverv

I Brønshøj-Husum Bydelsplan for 2013 er der sat fokus på udviklingsprincipper om tryghed, 
sundhed, byliv, social arv og beskæftigelse, natur, klima og klimatilpasning, innovation og 
sundhed.

De 15 projektforslag, du kan læse om her, er altså ikke realiserede projekter. I løbet af 2010 
gennemførte Brønshøj-Husum Lokaludvalg en lang række aktiviteter og arrangementer og 
det er på baggrund af denne inddragelsesproces, at lokaludvalget har udfærdiget bydelspla-
nen.
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Projektforslag for hele eller dele af Brønshøj-Husum:

PROJEKTFORSLAGENE FORDELT PÅ BYDELEN



Tal fra Region Hovedstaden viser, at hver 5. 
borger i Brønshøj-Husum går rundt med en 
oplevelse af et dårligt helbred. Forskning in-
denfor Folkesundhedsvidenskab peger på, 
at der er en sammenhæng mellem det selv-
vurderede helbred og så rent faktisk at have 
et dårligt helbred. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bekymret 
over bydelens sundhedsprofil, og vil gerne 
håndtere problemstillingen. Men det er 
svært. For hvordan taler man med hinanden 
om, hvordan man har det? Og hvem er det 
egentlig, som rammes af dårligt selvvurde-
ret helbred? Er det et privat anliggende og 
hvordan griber man det an? Er det trivsel, 
manglende motion, ensomhed, dårlig kost 
eller stress som ligger bag tallene? Lokalud-
valget ønsker mere viden om, hvad der er år-
sagen til de dårligt selvvurderede helbred. 

Det er viden, som Brønshøj-Husum Lokal-
udvalg gerne vil opnå ved at udvikle nye til-
gange til sundhedsområdet. Det skal ske 
ved hjælp at et forskningssamarbejde med 
Sundhedshuset i Vanløse, Steno Center for 
Sundhedsfremme, studerende fra sundheds-
forskning samt Sundhedsforvaltningen om 
projektet.

Hvordan har DU det?
En undersøgelse af sundhedstilstanden



GRØN MOBILITET
Et bedre miljø og mere sundhed

Lokaludvalget vil gerne fremme cyklismen i bydelen. Det kan reducere CO2-udledningerne og luft- og støj-forureningen. Det vil også begrænse 
trængslen i byens gader. Transportsektoren er en af klimakampens absolutte smertensbarn. Støj- og luftgenerne fra den motoriserede trafik er 
en særdeles alvorlig belastning for byens borgere og koster hundreder af liv hvert år. Desuden ligger der åbenlyse helbreds- og livskvalitets-ef-
fekter ved at få borgere til at cykle og gå noget mere i hverdagen.

Lokaludvalgets forslag til bedre forbindelser:

• Etablering af en ny vejforbindelse i Tingbjerg, som styrker mobiliteten til og fra Tingbjerg og skaber øget tryghed i området ved at åbne byom-
rådet mere.
• En cykel- og gangbroforbindelse langs Vestvolden henover Frederikssundsvej vil styrke cykelsuperstien på Vestvolden, og være med til at ned-
sætte trængselsproblemerne på Frederikssundsvej med fjernelsen af et lyskryds. 
• En cykelsti på Brønshøjvej ved Valløvej videre langs Gaunøvej vil øge trafiksikkerheden for cyklister.
• ”Den grønne forbindelse” er et stiforslag som skal forbinde Tingbjerg Heldagsskole med Husum skole og skabe øget trafiksikkerhed for bløde 
trafikanter. 
• Synlig tilslutning til cykelsuperstien på Harreskovsruten vil styrke forbindelsen til Tingbjerg og videre mod cykelsuperstien på Vestvolden.  Der-
for bør der etableres en bedre cykel/gangsti mellem Bystævnet-Langhusvej.



HAVER TIL ALLE
Et projekt som fremmer tryghed og godt naboskab

Det skal være muligt at dyrke jorden også i de boligområder, hvor der er park 
mellem husene og som måsker ikke inviterer til, at beboerne benytter fæl-
lesarealerne. Områdefornyelse Husum og Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg har sat gang i projektet Haver til Alle, som skal få folk til at dyrke 
byhaver i et 
beboerdrevet foreningsregi. 

Nyttehaver gavner:
•	 det	sociale	fællesskab
•	 lette	orientering	med	en	afgrænsning	af	rummet
•	 øge	den	enkeltes	tilknytning	til	kvarteret	
•	 skabe	liv	mellem	husene

Inspiration fra Sverige
Projektet Haver til alle er inspireret af det svenske Odla I Stan, som har på-
vist, at der er en sammenhæng mellem det at dyrke have og føle sig tryg ved 
det fællesskab, som opstår. Der er i dag etableret højbede i Voldparken og 
Lokaludvalget ønsker, at projektet udvides til andre steder.



HUSUMVOLD
Dyrk mulighederne for leg, bevægelse og historiefortælling i naturen

Bag om Volden
Husumvold er en del af Københavns Befæstning og en mindre del af en lang betonvold – Vestvolden opført 1888-1892. Vestvolden 
strækker sig fra Avedøre til Utterslev Mose. I dag er Vestvolden en attraktion for turister, skolebørn og pendlere. Husumvold bruges 
som et rekreativt område med en nyetableret legeplads og en cykelforhindringsbane. Lokaludvalget vil gerne have, at volden udvikles 
og bruges mere aktivt med en formidlingsindsats. Husumvolds historie skal være mere synlig, og hvis volden plejes, vil bygningerne 
træde mere frem. Det vil gøre det mere oplagt at bruge området til aktiviteter.

Lokaludvalgets ideer til Husumvold
- Rulleskøjteløb på Vestvolden med etablering af en rulleskøjtebelægning fra Utterslev til Avedøre
- Aktiv formidling af voldens historiske og naturfaglige særpræg. Indsatsen knyttes til etableringen af et Naturcenter placeret på 
  EnergiCenter Voldparken. 
- Dobbeltkaponieren og voldens ørige bygninger tages i brug til formidling og aktiviteter.
- Dræsinen skal tilbage til volden! Der kørte oprindeligt et lille løbe-tog til fragt af ammunition langs volden.
- Bycykler eller cykeludlejning
- Pleje af volden ved brug af nye metoder – såsom høslet eller geder eller får.

Vidste du om Københavns Befæstning at:
-det er landets største fæstningsværk
-det er det næststørste anlægsarbejde (kun Storebælt er større)
-det er et symbol på Estrups provisoriske styre og vejen mod parlamentarisme 
-det er et paradoksalt at befæstningen aldrig har været i brug
-tyske spioner var meget optaget af den danske fæstning
-da vestvolden stod færdig i 1880'erne var den verdens mest moderne fæstning
-flere tusinde svenske gæstearbejdere arbejdede på volden
-en fæstningsjernbane kørte bag volden

Revitaliseringen af Københavns Befæstning er et partnerskabsprojekt mellem Kulturstyrelsen, 
Fonden Realdania, Naturstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og kommunerne i området. 

Vestvolden

Utterslev Mose

Avedøre Holme 
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KVARTERSMANAGER 
PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ
Vi skal værne om butiks- og bylivet på hovedgaden 

Det lokale butiksliv er koncentreret på Frederikssundsvej, som er en 
af Københavns længste såkaldte strøggader. Det er nærmeste ind-
købsmulighed for de fleste indbyggere, og butikkerne spiller en stor rol-
le for oplevelsen af byliv og livskvalitet i hverdagen. Frederikssundsvej 
har dog lidt under den økonomiske krise ligesom mange andre steder. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at underbygge vækstbetingelser-
ne for forretningslivet med en videns- og netværksopbyggende indsats 
for de erhvervsdrivende på Frederikssundsvej. 

Idé
I flere tyske byer har man gode erfaringer med at engagere en kvar-
tersmanager, som varetager en direkte kontakt med butiksejerne. Den 
enkelte forretningsdrivende er ofte udfordret af lange arbejdsdage, og 
kan derfor ikke engagere sig i handelsstandsforeninger eller andre inte-
ressenetværk, som kan styrke den enkeltes marketingsbetingelser. 

Med inspiration fra de tyske erfaringer forventes et pilotprojekt om en 
kvartersmanager på Frederikssundsvej eksempelvis at kunne tilføre 
forbrugsanalyser eller markedsføringstiltag.

Specialforretningernes vilkår er også en væsentlige faktor for et rigt 
butiksliv, og disse får med projektet et kompetence- og vidensløft for at 
forbedre konkurrenceevnen. Brønshøj-Husum Lokaludvalg foreslår, at 
Københavns Kommune bidrager med en ”startpakke” til igangsættelse 
af en kvartersmanagerindsats. 



        Vidste du at Utterslev Mose er Københavns største parkareal. Utterslev Mose blev anlagt som naturpark i perioden 1939-1945, men har en fortid som sø. Søbjerg Sø (Søborg Sø) menes at være dens ældste navn. Fra slutningen af 1500-tallet forsynede søen København med drikkevand via lange trærender, der førte ind til byens vandkunster, det vil sige springvand, hvor borgerne kunne hente deres vand. Med tiden er søen groet til og blevet til en mose

SKAB ET CENTER FOR MOSENATUR
Lokaludvalgets drøm er et få opført et Naturcenter 

I Brønshøj-Husum er en helt unik mosenatur, som alt for få kender til. Her er Utterslev Mose, Vestvolden og Kagsmosen steder, der 
kan bruges til at gå på opdagelse. Det er oplagt at skabe et sted med naturvejledere, der kan guide børn fra skoler og institutioner - 
men også foreninger og privatpersoner, som har lyst til at forstå biernes fascinerende liv, grille en fisk eller gå på jagt efter spiselige 
planter. Derfor har Lokaludvalget opfordret Københavns Kommune til at udvide EnergiCenter Voldparken med et naturcenter med 
naturskolefunktioner, der er åbent for alle.

 

KAGSMOSEN

HUSUM VOLD

UTTERSLEV MOSE

Brønshøj-Husum er dækket med omkring 650.000 m2 vand  
og der lever over 200 fuglearter i Kagsmosen

Om mosens historie
Utterslev Mose er Københavns største park anlagt som naturpark i perioden 1939-1945, men har en fortid som sø. Søbjerg Sø (Sø-
borg Sø) menes at være dens ældste navn. Fra slutningen af 1500-tallet forsynede øen København med drikkevand via trærender, 
der førte ind til byens vandkunstner - det vil sige springvand, hvor borgerne kunne hente deres vand. Med tiden er søen groet til og 
blevet til en mose. 

brønshøj-husum lokaludvalg



KULTURFUSION I BRØNSHØJ-HUSUM
Et kultur- og demokraticentrum

Brønshøj-Husum mangler et centralt placeret mødested, som integrerer bibliotek, borgerservice, kulturhus, værksteder og multisal i et 
hus. Især savnes et samlingssted, der kan rumme 200-300 personer til koncerter eller andre arrangementer. Blandt ideerne til placeringen 
af et Kulturhus er skolebygningen på Brønshøj Torv, som har Rytterskolen til nabo. Tanken er at renovere skolebygningen i respekt for den 
eksisterende arkitektur til nye formål og etablere en tilbygning, som imødekommer det samlede pladsbehov.

ET FORMIDLINGSPROJEKT
Gør ukendte steder kendte

Alle steder har en fortælling, mange af dem er glemte, aldrig fortalt eller bare helt ligegyldige. Men nogle fortællinger er med til at gøre 
hverdagen spændende og skærpe forståelsen og interessen for lokalområdet. Fliser, skilte, megalitter, gavle eller andre markeringer i by-
rummet kan gøre ukendte steder kendte.  Lokaludvalget vil gerne være med til at udvikle en mobil app til smartphones, som kan hente for-
tællinger om bydelen, og gøre det sjovt og lærerigt at gå på opdagelse i sin bydel.

Teknik- og Miljøborgmesteren på besøg i den ”hemmelige” Husum lommepark

brønshøj-husum lokaludvalg



UTTERSLEV MOSE
En oase der skal værnes om

Utterslev Mose udgør et samlet areal 
på 243 ha, der med Kirkemosen og 
Gyngemosen dækker 93 ha. vandover-
flade og øer. 

Det store naturområde har en stor 
attraktionsværdi for hele bydelen og 
den omkringliggende by. Det er der-
for vigtigt at styrke Utterslev Mose, 
fordi den skaber identitet til bydelen. 
Mosen er også et værdifuldt sted for 
dyr og planter, og er eksempelvis en af 
Københavns bedste fuglelokaliteter. 
Lokaludvalget ønsker, at Brønshøj-Hu-
sum fremover skal videreudvikle sin 
kvalitet som en grøn bydel. 

I respekt for naturens mangfoldighed 
af økosystemer vil Lokaludvalget ger-
ne understøtte og udvikle biodiversi-
teten ved nye former for pleje og øge 
de rekreative muligheder i respekt for 
naturen. Desværre er Utterslev Mose 
et af de mest forurenede naturområ-
der i Danmark og det er magtpålig-
gende for Brønshøj-Husum Lokalud-
valg at Utterslev Mose hurtigst muligt 
og senest i 2027 lever op til EU’s vand-
rammedirektiv om ”god økologisk 
vandkvalitet”.

Fokus på tre indsatsområder:
•	 bedre	rekreative	udfoldelsesmuligheder	-	eksempelvis	aktiv	naturformidling,	nye	opholdssteder	og	landskabskunst.
•	 forbedret	vandkvalitet	-	her	særligt	vandmiljøet,	der	er	i	dårlig	økologisk	tilstand	pga.	årtiers	udløb	af	urenset	spildevand.	Håndtering	af	
regnvand fra de højtliggende områder omkring mosen skal sikre en stabil tilførelse af renset regnvand til mosens vandsystem.
•	 øget	biologisk	mangfoldighed,	gennem	skabelse	af	naturzoner,	nye	økologiske	plejeformer,	dannelse	af	bilaug	og	fåregræsserlaug,	samt	
frivilligt engagement i naturovervågningen. Brønshøj Husum Lokaludvalg arbejder for helhedsplan for Utterslev Mose, der tænker natur-
genopretning sammen med klimatilpasning, biologisk mangfoldighed og rekreative udfoldelsesmuligheder. Klimatilpasning og skybruds-
sikring af afløbssystemerne i både København og Gladsaxe Kommuner er presserende. En sådan helhedsplan kræver i lyset af opgavens 
omfang en hidtil uset tværfaglighed og kreativitet på såvel det økonomiske, det tekniske og det designmæssige område.

brønshøj-husum lokaludvalg



Grusbelagt flade, der fungerer som en overgang mellem 
den urbane plads og det grønne område

Vendeplads

Områder med legebakker ved 
eksisterende bunkeranlæg

Slynget sti der knytter indgange og udgange sammen

Overgang 
til grønt 
område

BEDRE TRAFIKFORHOLD PÅ TORVENE
Plads til byliv med en sivende trafik

En bydel som Brønshøj-Husum har ikke købstadens centrum eller gågade. Uden et naturligt sted at samles om indkøb, cafeliv, 
kulturelle tilbud og andre byfunktioner, har det lokale liv svære kår. Bylivet i bydelen foregår på strøggaden Frederikssundsvej 
og den er bydelens hjerte. 

Udover at være en vigtig trafikal åre for hovedstaden er Frederikssundsvej også et møde- og handelssted for bydelens ca. 
40.000 indbyggere. Livet på en strøggade som Frederikssundsvej er derfor en sammensætning af sociale, rekreative, handels-
mæssige og trafikale faktorer. 

For Lokaludvalget er det vigtigt, at trafikløsningen for busser og biler på Frederikssundsvej på Brønshøj Torv og Husum Torv ta-
ger højde for vejtræer og parkeringspladser, ligesom der skal være mulighed for at krydse vejen sikkert.

BYG EN LOMMEPARK
En byrumsskitse til lommepark på Frederikssundsvej 

På hjørnet af Husumvej og Frederikssundsvej er et naturligt mødested for folk, som handler, går på biblioteket, tager bussen 
eller bare krydser kvarterer. Med en lommepark på strøggaden kan der skabes et lokalt mødested. Områdefornyelse Husum 
har udarbejdet et forslag om en lommepark, der skal fungere som en pause på folks rute.

 

Plads 

Befæstnet flade 
med mulighed for 
cafe m.m.



BLÅ BÅND 

Lokal afledning af regnvand

For meget regn var i sommeren 2011 skyld i mange over-
fyldte kældre. Også i Brønshøj-Husum. Problemet med af-
ledningen af regnvand er derfor relevant at forholde sig til 
i denne bydel. 

Som regel foregår den lokale afledning af regnvandet in-
denfor den enkelte matrikel, men der er store muligheder 
for at bruge de såkaldte erstatningsarealer i villakvarte-
rene i forbindelse med håndtering af normale regnvands-
hændelser. Der kan med fordel etableres blå bånd gennem 
villakvartererne mellem Frederikssundsvej og Utterslev 
Mose, og herfra kan der ledes vejvand til Utterslev Mose 
via forløb, der tager højde for nedsivning, forsinkelse, for-
dampning og rensning af vejvandet. 

Det er helt centralt for Lokaludvalget, at regnvandsløsnin-
ger ikke reduceres til alene at være et spørgsmål om trans-
port af regnvand. Den nye infrastruktur, der skal håndtere 
alt fra hverdagsregnen til de regnhændelser, kan forskøn-
ne byrummene med grønne beplantninger, der også øger 
biodiversiteten. 

Bydelens grundejere og grundforeningerne er helt centra-
le aktører, da der er tale om private fællesveje med tilhø-
rende driftsforpligtelser. Lokaludvalget vil gerne samarbej-
de med grundejerforeningerne om projektet. Et eksempel på ”blå bånd” i et villaområde                    

brønshøj-husum lokaludvalg



BELLAHØJ FRILUFTSSCENE
En unik naturscene med potentiale

Bellahøj Friluftsscene er et amfiteater, hvor der siden opførelsen i 1950’erne har været afholdt koncerter, teater, båltaler og politiske mø-
der. Bellahøj Friluftsscene blev etableret med overskudsjord fra Bellahøjhusene. Den var planlagt i sammenhæng med Degnemosen af 
landskabsarkitekten C. Th. Sørensen og betragtes i dag som et unikt anlæg. Naturscenen fremstår nedslidt og er for mange ukendt. Det 
er synd, for der er et stort potentiale i at anvende scenen til store arrangementer eller mindre hverdagsaktiviteter. Scenen kan bruges til 
alt fra store koncerter, festivaler, open air filmfremvisning og teater til hverdagsaktiviteter for skolebørn eller kondiløbere. Lokaludvalget 
ønsker, at Bellahøj Friluftsscene renoveres, og at det bliver mere udbredt at bruge scenens unikke muligheder til glæde for det lokale liv 
og en masse oplevelser.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg samarbejder med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at skabe mere liv på 
Bellahøj Friluftsscene.

Bellahøj Friluftsscene med scenetelt

Bellahøj Friluftsscene

brønshøj-husum lokaludvalg



Lokaludvalget har stillet et forslag til Københavns Kommune om at forbedre belysningen og 
trygheden følgende steder i bydelen:

1. Lys på træningsfaciliteterne i Utterslev Mose som gør det muligt at motionere hele året – også i vintermånederne.

2. Lys i tunnelen ved Korsager Allé. Skolebørn går igennem tunnelen alle hverdage – også om vinteren. 

3. Lys på udvalgte stoppesteder på Frederikssundsvej, hvor vente- og cykelforhold også ønskes forbedret

4. Belysning på Degnemosestien mellem parken og Bellahøjhusene. Stien bruges af motionister og gæster til Bellahøj Vandrehjem. 

5. På Vestvolden i Københavns Kommune mangler der enkelte steder lys på stien.

6. Effektbelysning på Brønshøj Vandtårn, som kan skabe en særlig stemning og en kunstnerisk oplevelse af vandtårnet.

EN PÅ LAMPEN – ET TRYGGERE GADEBILLEDE
Bedre belysning skal skabe gode aften- og natoplevelser 



KLAR-PARAT-HUSUM
Aktive børn er sunde børn

Fokus på børns motorik og bevægelse er afgørende for, at den kommende generation vælger sunde livsformer og vaner i deres voksen-
liv. Derfor er der igangsat et initiativ i Husum, som skal få flere pædagoger og lærere til at gøre gode motorikudviklende lege til en del 
af hverdagen. På den måde kan det blive en mere naturlig del af tilværelsen at bevæge sig. Det kan være med til at forebygge livsstils-
sygdomme og øge livskvaliteten blandt de kommende generationer. 

Projektet hedder Klar-Parat-Husum og er målrettet Husums børn og unge i samarbejde med foreningerne. Projektet har vist gode re-
sultater og har udviklet nye samarbejdsmåder mellem foreninger og kommuner.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg synes, at projektet bør være en varig indsats for hele bydelen. Lokaludvalget ser det som en oplagt mulig-
hed at initiativet er fysisk placeret på EnergiCenter Voldparken. 

brønshøj-husum lokaludvalg



Der er lavet et skitseforslag for 
EnergiCenter Voldparken, hvor der 
er tegnet en ny foyer, et sted til 
foreningsfitness, en hal, diverse 
udendørsttiltag, en lounge og et 
naturcenter. 

FRA SKOLE TIL SAMLINGSSTED 
En vision om EnergiCenter Voldparken

Der arbejdes på at få en 
multifunktionel bygning 
med plads til over 2000 
tilskuere, som skal rumme 
arrangementer indenfor 
idræt, musik og kultur.

Da Voldparken Skole blev lukket, rejste sig et lokalt ønske 
om at give de gamle bygninger nyt liv. I dag kaldes stedet 
derfor EnergiCenter Voldparken. Efter fire år er det et 
samlingssted for mange aktiviteter blandt bydelens 
foreninger og den ikke-organiserede idræt. 
Drømmen er, at det skal være et dynamisk kraftcenter for 
bevægelse og sundhed, kultur og natur. 
Lokaludvalget gør en stor indsats for, at EnergiCenter Vold-
parken skal blive et samlingssted for hele bydelen med 
gode fysiske faciliteter. 


	forside
	Indholdsfortegnelse til folder
	Kort over alle projekter til folder
	FolkesundhedLAB
	Grøn mobilitet
	Haver til alle folder
	Husumvold
	Kvartermanager
	Naturcenter
	Ukendte steder kendte mm
	Utterslevmose
	Bedre trafikforhold
	Blå bånd
	Bellahøj friluftsscene
	en på lampen
	Klar parat Husum
	Energicenter Voldpaken

