BYNATURCENTERET

NATURBYEN
Helhedsplanen arbejder for at udvikle Naturbyen på
EnergiCenter Voldparken i Brønshøj, der allerede
funge- rer som et slags kulturhus ved Utterslev Mose.
Visio- nen for Naturbyen er at skabe en bynaturskole
og et miljøbevidst center, der inspirerer børn og voksne til at udforske mosens natur og puste liv i lysten og
modet til selv at gøre en forskel for at skabe en mere
mangfoldig bynatur. Målgruppen for Naturbyen er
bred og favner alt fra skoleklasser, klubber, børnehaver
og vuggestuer til familier, lokale erhvervsdrivende og
foreninger.
Et vigtigt element i udviklingen af Naturbyen er at
etablere en nytænkende domebygning i partnerskab
med Copenhagen Globale Domes. Domens spektakulære arkitektur og multifunktionelle rum i flere klimazoner skal inspirere og vække københavnernes interesse for naturens potentialer i form af mere friluftsliv
og styrket socialt samvær. Når bynaturskolen hen imod
weekenden og eftermiddagen lukkes ned, er domen
samtidig en at- traktiv arena for udstillinger, foredrag,
mindre koncerter og foreningsaktiviteter. Naturbyen
forventes at blive et vigtigt element i arbejdet med at
give de udsatte byom- råder i Tingbjerg-Husum det
løft, der skal til for at skabe en attraktiv byudvikling.
ØKONOMI
Styregruppen for Naturbyen består af et tvær-sektorielt
samarbejde mellem flere forvaltninger, hvis fokus er at
udarbejde et skitseprojekt, der fastsætter rammerne for
det videre arbejde med at udvikle Naturbyen. Det er et
særligt fokuspunkt at skabe en tæt sammenhæng mel-

Naturbyen handler ikke alene om at skabe et sted, men også
at skabe et stærkt netværk om konkrete aktiviteter.
der bidrager til at skabe en rigere bynatur.

lem grønne nærarealer, de omkransende natur- og boligområder, EnergiCenter Voldparken samt de planer og love, der
regulerer området. Et skitseprojekt som vil sætte gang i en
konkret planlægning af byggeriet koster 1,5 mio. kr. og der
skal afsættes 0,8 mio. kr. til Køben- havns Naturskole, som
står for formidling og dermed får en central rolle i projektet.
Selve anlægsudgiften er på 20-30 mio. kr.
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