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HELHEDSPLANER - HØRINGSSVAR 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er blevet bedt om at udtale sig om de to 
foreløbige helhedsplaner hhv. ”Satellit 10A” og ”Tingbjerg-
Utterslevhuse Åben By” og har følgende bemærkninger. 
 
Tingbjerg-Utterslevhuse Åben By 2010-2015 
 
Lokaludvalget vil gerne give sin fulde opbakning til helhedsplanen, 
som vi finder fuld af gode tanker og spændende tiltag.  
 
Lokaludvalget ser frem til at følge resultaterne af projektets 
aktiviteter, og finder det spændende at se, hvad f.eks. jobpatruljens 
arbejde kan sætte gang i, såvel som lektiehjælpen og vejledning inden 
for fritid og uddannelsesområdet.  
 
Lokaludvalget mener dog, det er vigtigt, at der bliver fulgt tæt op på 
delmålene, så man sikrer sig, at udviklingen virkelig går i den rigtige 
retning.  
 
Ligeledes mener Lokaludvalget, at der er behov for 
områdesekratariatet med dets samling af mange ressourcer og 
sundhedshuset vurderes at være en rigtig god måde at tilbyde alsidig 
oplysning og vejledning. 
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget interesseret i et styrket 
samarbejde med områdesekretariatet og projektets lokale 
organisering.  
 
Satellit 10A – en boligsocial indsats for børn og unge i alderen 7-
23 år, og deres familier og beboere i Husum 
 
Lokaludvalget er helt enig i, at det er påkrævet, at støtte en 
videreførelse af projektet for områderne i Voldparken og Husumgård 
byggerierne, da problemerne bliver mere og mere synlige for alle i 
området. ` 
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Projektet skitserer nogle relevante indsatsområder. Særligt indsatsen 
over for de 18-23 årige og etableringen af et frivilligt voksen-netværk, 
lyder spændende, mener Lokaludvalget.  
 
Lokaludvalget mener også i dette projekt, at det er vigtigt, at der bliver 
fulgt tæt op på delmålene, så man sikrer sig, at projektet udvikler sig 
efter den ønskede hensigt.  
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er interesseret i et samarbejde med 
projektet og dets medarbejdere. Det er væsentligt, at Lokaludvalget er 
vidende om formål, visioner, intentioner, aktiviteter og tidsplan for 
disse og andre tilsvarende projekter i bydelen. Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg har til opgave at være koordinerende instans ift. bydelens 
aktiviteter og projekter. Dermed vil viden om også ”Satellit 10A” 
bidrage til Lokaludvalgets arbejde for, at der kommer en samlet 
helhed i indsatsen i vores bydel. 
 
Lokaludvalget vil i nogle tilfælde f.eks. kunne bidrage med formidling 
af information af betydning for bydelens borgere om helhedsplanen. 
 
Endelig vil Lokaludvalget bemærke, at udvalget er opmærksom på, at 
der i områderne findes foreninger og klubber, som de to 
helhedsplanner opfordres til at forankre sine børn og unge indsatser i. 
Lokaludvalget vurderer at området vil blive styrket såfremt 
samarbejde og koordinering allerede forud drøftes med de aktuelle og 
forankrede aktører.  
 
Indsatsen på ungeområdet kan være afgørende for bydelens udvikling 
og denne opgave må ikke graderes som en ad hoc og projektorienteret 
indsats, men skal sikres forankring i eksisterende institutioner, der kan 
støtte en helhedskoordineret indsats i netværket.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Hesselberg 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 
 


