Dialogmøde om Husum Bypark på Husum Bibliotek 12-01-2017
Langs Frederikssundsvej 281-299 ligger Husum Bypark. Parken fik et løft under Områdefornyelse Husum og
i 2013 stod parken klar med en række faciliteter så som scene, legeplads og små naturområder. I parken
afholdes juletræstænding og fastelavn som årligt tilbagevendende aktiviteter.
Husum Bypark har sin egen brugerforening, ”Husum Byparks Venner”, som er medvirkende til vedligehold
og udvikling af parken.
Husum Byparks Venner vil gerne i kontakt med personer, der har lyst til at lave aktiviteter i parken eller
hjælpe med at passe planterne. Man kan også støtte foreningen ved at melde sig ind. Læs mere om
foreningen på www.husumbyparks-venner.dk/ eller send en mail til husumbypark@gmail.com
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at støtte op om parken som lokalt samlingspunkt og om Husum
Byparks venner. Derfor inviterede Lokaludvalget naboer, handelsliv, kulturliv og andre interesserede til
dialog om byparkens muligheder.
De 22 fremmødte personer kom med mange gode forslag til udvikling af Husum Bypark. Deltagerne
prioriterede idéerne som en anbefaling af, hvilke idéer Lokaludvalget og Husum Byparks Venner bør
arbejde videre med i samarbejde med lokalområdet.

Topprioriterede projekter
(Udvælgelseskriterier: Mest vigtigt, størst effekt eller ’lavthængende frugt’ (hurtigt, billigt eller nemt at gennemføre))

Skulptur/Kunst
Skulpturen ”Granskende pige” tilbage til Husum Bypark. Skulpturen har lokalhistorisk interesse for Husum,
da den i 1934 blev opstillet i byparken til markering af Husums første folkeskole. I 2008 blev skulpturen
flyttet til den nuværende placering på Nørrebro. Se historik om sagen på 2700-netavis.dk.
Evt. starte underskriftindsamling i samarbejde med ’Jeg bor i Husum’ (Birgit Christensen)
Happening: En 1:1-model af skulpturen som eksempel.
Tovholder: Lokaludvalget/Lis Søkvist. Projektet forsøges forankret i Kulturudvalget.
Ansvarlig: Københavns Kommune. Evt. kontakt ’Monumentmanden’ Jens Peter Munk.

Musik
Idé: Musikalliancen/Børneorkester/Korsager Skoles Børnekor/kammermusik/ Jazz, fx amatører fra
Pilegården
Tovholder: Lokaludvalget. Kulturudvalget spørges om idéer til musikere. Hvem kan man spørge, om de vil
spille i parken?

Loppemarkeder
Kontakte Loppekompagniet ApS V/ Torben Kruse, der afholder loppemarkeder på kommerciel basis:
info@markedsbooking.dk
Alternativ idé: Byttemarkeder
Tovholder: Husum Byparks Venner

Kaffe/isbod
Fx som socialøkonomisk virksomhed (satellit af EnergiCenter Voldparken)
Transportabel bod: Is – sommer, Kaffe – vinter, Glögg – jul
Tovholder: Lokaludvalget/Husum Byparks Venner
Ansvarlig: EnergiCenter Voldparken spørges, om projektet har interesse og evt. behov for
underskudsgaranti eller lign.

Infotavle om planter og træer i parken
Idé: Lade parkens brugere navngive træerne. Navnekonkurrence. Skaber ejerskab til træerne/parken.
Tovholder: Lokaludvalget. Projektet forsøges forankret i Byudviklingsudvalget, der tager kontakt til Teknikog miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Ansvarlig: Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Mere lys i parken
Tovholder: Lokaludvalget. Projektet forsøges forankret i Byudviklingsudvalget, der i forvejen indsamler
ønsker til øget belysning i bydelen.
Ansvarlig: Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Markedsdage
Fx økologisk marked/grønttorv
En model kunne være at lave fem markeder som forsøgsperiode på et år., Få Føtex og Lidl til at love, at de
stiller med en bod hver gang i forsøgsperioden og søge Lokaludvalget om støtte via Bydelspuljen. Herefter
kan det vurderes om projektet kan fortsætte økonomisk selvbærende.
Tovholder: Knud Borch. Undersøger, om kommunen kan hjælpe: http://www.kk.dk/artikel/madmarkeder-ikoebenhavn

Prioriterede projekter
(Udvælgelseskriterier: Vigtige, langsigtede og igangværende aktiviteter)

Allerede igangværende projekter:




Fastelavn. Tovholder og ansvarlig: Husum Byparks Venner. Økonomi: 8-12.000 kr.
Juletræ og juletræstænding. Tovholder og ansvarlig: Husum Juletræsfond. Økonomi:
Lokaludvalget: ca. 40.000 kr. Det lokale handelsliv finansierer resten.
Pitstop på Husumforbindelsen (cykel- og gangsti). Fx ophold, cykelpumpe, bænke, belysning.
Tovholder: Lokaludvalget/BUU. Ansvarlig: Kommunen. Økonomi: Del af et projekt til 20 mio. kr.
Pengene er bevilget.

Andre prioriterede projekter



Rollespil. Ingen tovholder. Ansvarlig: Rollespilsfabrikken (’Nogen’ kan spørge foreningen
Rollespilsfabrikken, om de vil lave rollespil i Husum Bypark)
Havelaug til etablering af blomsterbede m.v. F.eks. opstilling af plantekasser.






Forbedring af legeplads og øvrige faciliteter
Høstfest/Æblefestival
Toiletter. Ansvarlig: Kommunen. Økonomi: Dyrt
Petanque

Afventer









Arealet ved Altikon-bygningen/Tæppeland
Udvidelse af parken – henover Korsager Allé (shared space) og rundt om transformatorstationen.
Ansvarlig: Kommunen. Økonomi: Meget dyrt.
Teater
Solbænke
Sommerfest
Julemarked
Udstillinger af lokale kunstnere eller kulturforeninger (fx keramik)
Flere skraldespande

Forslag som efterfølgende er trukket
Hundelufterområde
Indhegnet område til små hunde, evt. med agility-redskaber
Tovholder: Birthe Jensen, birthmarg@hotmail.com
Birthe har efterfølgende ønsket at sætte forslaget pause, da hun er kommet i tvivl om, hvorvidt parken er
stor nok til at rumme sådan et område.

