
Hvorfor jeg er i lokaludvalget: 

Kasper Thorlak, medlem af Brønshøj-Husum lokaludvalg, udpeget af Det Radikale Venstre, formand for den 

radikale vælgerforening  i  Brønshøj-Husum. 

”Jeg  har boet i Brønshøj i tre og et halvt år, har været første suppleant i lokaludvalget og har siddet som 

fast medlem siden november 2011. Det jeg synes er vigtigt som lokalpolitiker er at udvikle mit lokalområde. 

Min interesse går på at udvikle lokalområdet i større stil, gøre det mere attraktivt og muligt at tiltrække 

ressourcestærke  borgere og bevare folks lyst til at blive i bydelen, da Brønshøj har et stort problem med at 

fastholde mange unge i alderen 20-30 år, som fraflytter bydelen for at tage en uddannelse. Her mangler 

aktiviteter for unge mennesker. Brønshøj-Husum er lidt isoleret trafikalt set, S-togslinjen til Husum Station 

kører  i udkanten af bydelen og man må med en ofte overfyldt bus for at komme ind til 

uddannelsesstederne i byen. Der er for lang transporttid.  

Her mangler primært kulturtilbud til særligt gruppen af 15-30årige. Jeg er optaget af kulturpolitik og er med 

i arbejdet omkring udvikling af Bellahøj Friluftsscene, der stammer fra 1940’erne, og som tidligere har 

været meget benyttet. Scenen trænger efter mange år, hvor den har ligget hen, til at blive genoprettet, hvis 

den for alvor skal bruges igen. Det er både de fysiske og organisatoriske rammer, der trænger til at blive 

moderniseret. Fælles kulturelle oplevelser er vigtige for at binde et område sammen og derfor arbejder jeg 

for en fysisk genopretning  af  friluftsscenen og for at få den ind i nogle bedre rammer – det sker i 

samarbejde med Center for Park og Natur under miljø- og teknikforvaltningen,  hvad angår projektering og 

fredningsbestemmelser, ligesom  vi  samarbejder med den kommunale aktør Kultur Nord, der står for 

driften af en række kulturhuse og biblioteker i det nordvestlige København. Jeg kunne godt ønske, at 

friluftsscenen blev ramme om en mangfoldighed af  kulturtilbud , hvor der såvel  er noget for børn, skoler 

og evt. spejdere - men også med mulighed for rockkoncerter, teater, musicals og spændende etniske 

kulturindslag.  Der er allerede i dag mange, der benytter scenen, jeg vil gerne gøre vilkårene bedre, så flest 

muligt får glæde af stedet.  

Jeg arbejder i  Radikale Venstre  for at skaffe bedre trafikforbindelser til Brønshøj-Husum. Vi ønsker en 

udbygning af metroen til bydelen, ifølge  de nuværende  planer vil dette kunne ske tidligst fra omkring 

2030, det kunne jeg godt ønske blev fremskyndet, bl.a. fordi  København  i  disse år vokser med omkring 

1000 indbyggere pr. måned og man regner med, at denne vækst fortsætter, så der vil være 100.000 flere 

indbyggere omkring 2025 end der er i dag, hvilket også giver økonomisk mulighed for at udbygge 

trafiknettet. Den store fordel ved en metro frem for en letbane er, at metroen i kraft af, at den kører under 

jorden, vil kunne blive en meget hurtig trafikforbindelse ind til byen og på den måde bringe Brønshøj 

nærmere  på  Københavns centrum og få vores bydel bedre integreret med resten af byen. Det vil gøre 

bydelen mere attraktiv for ressourcestærke borgere og give københavnere i andre bydele bedre adgang  til  

de mange rekreative områder, vi har i og omkring Brønshøj-Husum med bl.a. Utterslev Mose. Bedre 

transportmuligheder vil skabe et bedre fundament for at tiltrække unge borgere, bygge ungdomsboliger og 

måske ændre den sociale sammensætning, hvor den sociale slagside er ret voldsom med de store sociale 

boligbyggerier, Tingbjerg og området ved Voldparken. Med bedre transportmuligheder vil disse billige og 

gode lejligheder være attraktive for flere borgere i byen end tilfældet er nu, og både det lokale kultur- og 

erhvervsliv vil have gavn af det. Et andet vigtigt projekt i den kommende periode er Energicenter 

Voldparken, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Et  spændende borgerinddragende projekt med mange 

muligheder, hvor der snart kommer en ny idrætshal, og hvor vi selv står for driften af stedet. Det er tanken, 



at der i fremtiden også skal bygges et naturcenter ved Energicenter Voldparken, hvilket kan være med til at 

bygge bro og skabe sammenhængskraft i bydelen.”      

Af: Lars Villemoes, journalist 
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