LOKALVALG

HVORDAN?

HVORFOR?

Vær bindeled mellem
borgerne og
Borgerrepræsentationen

For at stille op til lokaludvalget, skal du:

Som medlem af lokaludvalget får du:

•
•

•
•

Bliv medlem af
BRØNSHØJ-HUSUM lokaludvalg

•

være fyldt 18 år
repræsentere en forening med aktiviteter i din
bydel. Det kan f.eks. være en idrætsforening,
skolebestyrelse eller interesseorganisation.
deltage i mindst ét aftenmøde om måneden.

•
•
•

indflydelse på lokale politiske sager og projekter
samarbejde med engagerede borgere om
bydelens udvikling
lejlighed til at gøre en forskel
erfaring med lokalpolitik og projektledelse
gratis kurser og kompetenceudvikling

HVAD ER
ET LOKALUDVALG?
Der er 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. De
er bindeled mellem borgerne i de forskellige bydele
og Borgerrepræsentationen på Rådhuset.
Lokaludvalget hører borgerne og arrangerer debatmøder, projekter og meget andet.
Lokaludvalget vælges for en fireårig periode.

Need to know
Opstillingsmødet som sammensætter det nye
lokaludvalg foregår den 3. marts kl. 19 i Kulturhuset
Pilegården. Tilmeldingsfrist er den 27. januar.

Nice to know
Kom til informationsmøde og hør mere om,
hvad det vil sige at sidde i et lokaludvalg
den 9. januar kl. 19 i Kulturhuset Pilegården
på Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

Læs om lokaludvalgets arbejde, valgregler, frister
m.v. på www.2700lokaludvalg.dk

Om bydelen

Brønshøj-Husum Walks

Kortet viser Brønshøj-Husum Lokaludvalgs
område: Tingbjerg, Bellahøj, Brønshøj og Husum. Bydelen er rig på store grønne områder
med moser, kanaler, søer og parker. Der er
22.000 hustande og i alt ca. 41.700 indbyggere.
Beboelesformen er primært villaer og alment
boligbyggeri.

Brønshøj-Husum
Lokaludvalg
Brønshøj-Husum Lokaludvalg består af 23
medlemmer, som repræsenterer lokale
foreninger og de politiske partier.

Hvert år arrangeres et gående
orienteringsløb for 65+ borgere.
De lokale pensionistklubber
bestyrer posterne, som ligger
langs Utterslev Mose. Der sluttes af i Kulturhuset Pilegården
med hygge og kaffe.

Utterslev Mose

EnergiCenterVoldparken

Lokaludvalget arbejder med at gøre det unikke naturområde til et endnu bedre sted at være for mennesker, planter og dyr.Vi søger politisk opmærksomhed
og indsats i forhold til mosevandets dårlige økologiske
kvalitet. Og vi støtter op om Mosens Venner og står
bag det årlige Mosetræf.

Lokaludvalget arbejder for at den tidligere Voldparken Skole og nu Frivilligcenter får nye faciliteter og
funktioner – som en idrætshal og et urbant naturhus.

Lokaludvalget har en pulje på 1,5 mio. kr. til
lokale projekter og aktiviteter, til gavn for
bydelen.

2700Kulturdag på
Brønshøj Torv

Der holdes et månedligt lokaludvalgsmøde,
og de fem fagudvalg holder også arbejdsmøder hver måned. Derudover er nedsat
forskellige arbejdsgrupper.

Lokaludvalget står bag den
årlige kulturdag på torvet med
børneaktiviteter, koncerter
og workshops. Lokaludvalget
arbejder for, at der kommer
flere aktiviteter på Brønshøj
Torv som bydelens centrale
samlingspunkt.

Sekretariatet har til huse på anden sal i
Kulturhuset Pilegården. Her arbejder fire
medarbejdere med at understøtte lokaludvalgets arbejde og ideer.

Hvad brænder du for?
Brænder du for børn og unges vilkår og
muligeheder? Holder du af kulturellle
oplevelser og savner du mere bredde i
områdets udvalg? Vil du være talerør for
bydelens ældre, handicappede eller enlige?
Kunne du tænke dig at arbejde for bedre
faciliteter og flere aktiviteter? Kom nærmere dine drømme - stil op til lokaludvalget!

brønshøj-husum lokaludvalg

Brønshøjvej 17B, 2700 Brønshøj
Tlf. 38811049
E-mail: 2700lokaludvalg@okf.kk.dk
www.2700lokaludvalg.dk
facebook.com/2700lokaludvalg

Hovedpulsåren Frederikssundsvej

Lokaludvalget bekymrer sig om Frederikssundsvej, som
skærer igennem bydelen og dagligt har 20.000 buspassagerer og masser af bil- og cykeltrafik. Sammen med Københavns Kommune udvikles trafikløsninger, som er gode og
tålelige for det lokale byliv.

Bellahøj Friluftsscene

Bag Bellahøjhusene gemmer Københavns største
amfiscene sig.Vi arbejder for at scenen renoveres,
moderniseres og bliver kendt, så den atter kan blive
en arena for musik, teater, dans og meget mere.

