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brønshøj-husum lokaludvalg

Baggrund
I efteråret 2012 besluttede Brønshøj-Husum Lokaludvalg at udarbejde en Kulturplan for bydelen.
Lokaludvalgets Kulturudvalg forelagde et forslag, der blev vedtaget af Lokaludvalget i august 2013. Det er hensigten, at
Kulturplanen skal revideres hvert år.
Borgerinddragelse
Det har været Kulturudvalgets mål at inddrage så mange lokale borgere som muligt i det indledende arbejde. Emnet har
været drøftet på et seminar for Lokaludvalgets medlemmer, samt på et borgermøde i Kulturhuset Pilegården. Endvidere
har der i lokalpressen været gentagen omtale af arbejdet med
Kulturplanen, herunder annoncering, opsætning af plakater, omtale på Lokaludvalgets hjemmeside.
Fotos:
Thomas Wilhelm, Jesper Møller-Fink, Paul Skovbakke. Layout og foto Britt Boesen
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FORORD AF
LOKALUDVALGETS FORMAND

VISIONEN MED
EN KULTURPLAN

KULTUR OG INTEGRATION

Siden Lokaludvalgets start i 2008 har
kulturelle emner været højt prioriteret på
udvalgets møder. Det drejer sig både om
idéer, forslag og bevillinger af puljemidler til
lokale aktiviteter.

Kulturlivet skal bidrage til at gøre
Brønshøj-Husum til en attraktiv bydel for
borgerne og støtte den lokale erhvervsudvikling.

LOKALUDVALGETS MÅL:

Lokaludvalget ønsker med denne Kulturplan
at samle de ønsker og visioner, der har bred
tilslutning i Lokaludvalget samt at pege på
muligheder for at gøre bydelen til et endnu
bedre sted at bo og opholde sig i.
Kulturplanen præsenterer de mulige
handlinger, der kan være i forbindelse med
den fremtidige prioritering af projekter og
anvendelse af puljemidler.

Lokaludvalget synes, det er vigtigt at skabe
rammer, der giver den enkelte muligheder
for livsudfoldelse, udvikling og æstetiske
oplevelser. Lokaludvalget ser også kulturlivet som en vigtig ressource i udviklingen af
bydelen.

Lokaludvalget ønsker at bygge bro mellem forskellige kulturer i bydelen og på tværs af
bydelen. Vi ser mangfoldighed som en styrke og ønsker, at Lokaludvalget både i sin
personsammensætning og sine aktiviteter afspejler dette.

Brønshøj-Husum skal sikres en kulturudvikling i sammenhæng med områdets særpræg
og borgernes ønsker. Vi vil være med til at
skabe et spændende og udfordrende
kulturliv, som kendetegnes af mangfoldighed, kvalitet og fornyelse.
Vi ønsker et kulturliv, der både er baseret på
de faste kulturelle institutioner og på
borgernes initiativ og engagement.

Christian Hesselberg
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Jens Peter Gjaldbæk
Formand for Kulturudvalget

LIVSBANEN i studiet

MULIGE HANDLINGER:
- Kulturdagen skal have fokus på at inddrage / præsentere bidrag fra andre kulturer.
- Puljetildeling skal have mangfoldighed som et opmærksomhedspunkt og gerne fremme
temauger på fx biblioteker, kulturhuse og skoler - i særlig grad, hvor der lægges vægt på
en bred inddragelse af mange aldersgrupper, mange nationaliteter og kulturelle udtryks
former.
- Madprojekter kan være integrationsfremmende. Lokaludvalget har tidligere lavet Mad
& Kultur på tværs af bydelen - i forbindelse med bydelsplan 2011. Det undersøges, om
der er behov og interesse for at gennemføre et lignende projekt.
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BØRN/UNGE OG KULTUR/KUNST

KUNST OG KULTUR I DET OFFENTLIGE RUM

LOKALUDVALGETS MÅL:

LOKALUDVALGETS MÅL:

At bidrage til udvikling, oplevelser og dannelse hos børn og unge.

At bidrage til udvikling, oplevelser og inspiration hos borgerne samt at bidrage til at skabe
en identitet for bydelen og fælles referenceramme for borgerne.

Børneunderholdning til ”En sommerdag på Bellahøj” på Bellahøj Friluftsscene
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Monument over belejringsstaden Carlstad på Brønshøj Torv

MULIGE HANDLINGER:

MULIGE HANDLINGER:

- Et højt aktivitetsniveau i Børnekulturhuset Pilegården.
- At styrke frivilligt kreativt arbejde blandt børn og unge.
- At børn og unge kan møde kunsten fx på skoler og institutioner.
- En børnekulturfest.
- At aktiviteter for børn og unge indgår i den årlige Kulturdag.

- Gavlmalerier.
- Skulpturer/installationer/relieffer i det offentlige rum.
- Lokale aktiviteter omkring højtiderne, fx juletræer.
- Lyseffekter, evt. lysfestival ved vandtårnet på Brønshøjvej.
- Opmærksomhed på kulturhistoriske forhold i og på Vestvolden.
- Forskønnelse af hus- og butiksfacader.
- Forskønnelse af grønne områder.
- Kunstnerisk brug af vandtårnet på Brønshøjvej.
- Generelt fremme æstetikken i bydelen.
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DE KULTURELLE INSTITUTIONER

KULTUR OG ERHVERV

LOKALUDVALGETS MÅL:

LOKALUDVALGETS MÅL:

Bydelens kulturinstitutioner skal kunne tilbyde oplevelser og faciliteter, der matcher
befolkningens behov. I Tingbjerg bygges et kulturhus, men der vil fortsat være behov
for et hus omkring Brønshøj Torv, som rummer bibliotek, borgerservice, kulturhus,
værksteder og multisal. Især savnes en sal til 200-300 personer til koncerter eller andre større arrangementer.

I samarbejde med det lokale erhvervs- og handelsliv ønsker Lokaludvalget at bidrage til at
gøre bydelen til en mere spændende og levende bydel – også når det drejer sig om
forskønnelse/æstetik og hermed også støtte bestræbelserne for at erhverv og handel i
Brønshøj-Husum fortsat vil være et væsentligt element i bydelens liv.

Rytterskolen på Brønshøj Torv
MULIGE HANDLINGER:
- Bellahøj Friluftsscene renoveres og sættes i stand. Lokaludvalget støtter afholdelse af
arrangementer.
- At arbejde for et fremtidigt centralt beliggende kulturhus-bibliotek-borgerservice
- Rytterskolen bør have en markant profil som bydelens udstillings- og aktivitetshus.
Det bør undersøges om 1. salen kan anvendes til lokalhistoriske formål.
- Der bør sikres en biblioteksbetjening i Husum-området.
- Styrkelse af EnergiCenter Voldparken som et lokalt center for bl.a. idræt og kultur.
Herunder ønskes vedtaget og gennemført en helhedsplan for centerets udvikling.
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Frederikssundsvej
MULIGE HANDLINGER:
- Arbejde for en konference med temaet erhverv og kultur.
- Udarbejde en erhvervsplan med fokus på detailforretninger.
- Undgå tomme butikslokaler.
- Forskønnelse af facader.
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OPSUMMERING
LOKALUDVALGET
OG KULTUREN

LOKALUDVALGETS
KONKRETE KULTURTILTAG

Brønshøj-Husum skal være en levende bydel
med mange og forskelligartede arrangementer, institutioner og kulturaktiviteter året
rundt. Som borger i bydelen skal man kunne
få sine ”daglige” behov for kulturoplevelser
og -udfoldelser dækket i nærmiljøet.

Kulturdagen holdes i 2013 for 5. gang.
Hvert år sættes alle sejl til for at lave et
spændende program, der kan udfordre,
inspirere og glæde både voksne, unge og
børn. På Kulturdagen uddeles BrønshøjHusum Kulturpris til en person eller en
gruppe, der har ydet en særlig indsats på
det kulturelle område i bydelen. Dette
ønsker Lokaludvalget at fortsætte med, dels
for at inspirere andre og dels for at udtrykke anerkendelse af, at der er ydet et væsentligt bidrag i bydelen og for at markere,
at Lokaludvalget finder kulturen i bydelen
afgørende for trivsel og udvikling.

Lokaludvalget vil støtte op om aktiviteter og
arrangementer i hele bydelen - fra Bellahøj
over Brønshøj Torv til Husum Torv, Husumvolden og Tingbjerg. Det gælder bl.a.
byfester, loppemarkeder, torvedage, miljødage, juletræstænding, fastelavn, midsommerfester.
Lokaludvalget vil gerne stimulere lokale
udøvende kunstnere til at bruge bydelen og
indgå i samarbejder om fx gadeoptræden,
musikalske indslag og udsmykning.
Foreninger og borgere med særlig indsigt i
formidling af bydelens særpræg opfordres
til at lave byvandringer eller andre kulturelle
aktiviteter.

Lokaludvalget vil fortsat bevilge tilskud til
kulturelle aktiviteter og vil i det kommende
år lægge vægt på både tradition og
fornyelse, samt at de støttede aktiviteter
når så mange lokale borgere som muligt.

Brønshøj Torv er med Rytterskolen, det
grønne område samt torvearealet et
centralt byrum, og der ønskes udarbejdet en
helhedsplan for torvet, som Lokaludvalget
fortsat ønsker tænkt ind i en større samtænkning af de offentlige kulturfaciliteter.
”Gør ukendte steder kendte” er et forslag fra
bydelsplanen (2013), hvor man foreslår at
fremme formidlingen af Brønshøj, Husum og
Tingbjergs mange seværdigheder. Projektet
ligger i forlængelse af Brønshøj-Husum
Rutekort (2011).
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EN DYNAMISK PLAN
Med Kulturplanen 2013 for
Brønshøj-Husum har Lokaludvalget valgt at gøre opmærksom
på dele af det kulturelle område
i bydelen. Planen skal revideres
en gang om året, hvor nye idéer
kan komme med og andre idéer
fjernes.
Det er Lokaludvalgets Kulturudvalg, der udarbejder forslag
til Kulturplanen, og alle lokale
borgere er velkomne til at deltage
i arbejdet i Kulturudvalget.

Ved Bellahøj
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”Kulturlivet skal bidrage til at gøre København til en attraktiv og
spændende by – både for københavnerne og for vores mange
gæster. Derfor skal der i hele byen være de bedste rammer for de
mange dygtige mennesker, der skaber kulturelle aktiviteter for
børn, unge og voksne.

Hvad er Brøsnhøj-Husum Lokaludvalg?
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en del af Københavns Kommune og fungerer som
bindeled mellem borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg og politikerne på Rådhuset.
Lokaludvalget består af 23 medlemmer fra de politiske partier og lokale foreninger og
interesseorganisationer, som er aktive i bydelen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har som det første lokaludvalg udarbejdet en lokal kulturplan. Jeg håber, denne plan vil blive et godt
afsæt for debat og kulturudvikling i Brønshøj og Husum – og samtidig kan inspirere resten af København.”

Lokaludvalget skal høres i sager, der vedrører bydelen og kan i øvrigt udtale sig om alle
kommunale forhold.

Pia Allerslev
Kultur- og Fritidsborgmester

Lokaludvalget disponerer endvidere over en pulje til lokale aktiviteter, der er netværksog dialogskabende.
Lokaludvalgets sekretariat kan kontaktes alle hverdage på deres kontor i Kulturhuset
Pilegården 2. sal, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. Se mere på www.2700lokaludvalg.dk.

brønshøj-husum lokaludvalg

