Referat af dialogmøde om Husumparken
Den 18. januar 2017 på Husum Skole
Hans Christensen, næstformand i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, bød velkommen og fortalte at
Lokaludvalget havde inviteret til mødet som led i udvalgets arbejde med at lave en bydelsplan. En særlig
velkomst til Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og Socialborgmester Jesper Christensen, som
lyttede med. Husumparken bliver flittigt brugt og har fået flere brugere efter den blev moderniseret i 2015.
Det er godt både for bevægelse og sundhed, men også for det sociale liv og trygheden i kvarteret. Vi har
inviteret parkens faste bruger, Husum boldklub, den bemandede legeplads og Husum Skole til at fortælle,
hvordan de bruger parken. Og det er dejligt at se, at der er mødt så mange naboer og andre brugere op for
at tage snakken med os. Vi vil opfordre til dialog og samarbejde om, hvordan vi sammen udvikler og bruger
Husumparken.
Johnny Nielsen, formand for Husum Boldklub, fortalte klubbens historien tilbage fra 1930’erne og hvordan
klubhuset oprindeligt blev bygget af frivillige håndværkere og medlemmer af klubben. Klubben har brug for
et nyt og tidssvarende klubhus og Johnny medbragte det projektforslag, som har sikret klubben de første
millioner fra Københavns Kommune. Klubben glæder sig til at høre, hvad de fremmødte i løbet af aftenen
kommer med at ideer til et nyt klubhus, som vil kunne bruges af forskellige brugergrupper også i
dagtimerne, eksempelvis beboere, skolen og foreninger. Klubben har det ønske til Københavns Kommune,
at man bruger lidt flere penge på driften. I øjeblikket bliver parken brugt og slidt på alle tider af døgnet,
men mangler drift og vedligehold.
Nicole Brøgger Noesgaard, medarbejder på Husumparkens Bemandede Legeplads, fortalte om
legepladsens aktiviteter og brug af deres hjørne af parken. Legepladsen bruges først og fremmest af
institutionerne, i 2015 var der indskrevet 8.101 børn. Hertil kommer skolebørn, som kommer efter skole, og
områdets børnefamilier. Legepladsen har et fast aktivitetsprogram. Sidste efterår besluttede politikerne en
omstilling af byens bemandede legepladser. I Husum betyder det længere åbningstid om sommeren, og
dermed et større aktivitetsniveau og forventeligt også nye samarbejder. Nye tiltag i 2017 bliver samarbejde
med Gerlev Idrætsefterskole og feriecamp i skoleferierene. Som led i ’omstillingen’ skal legepladsen også
etablere lokale partnerskaber og samarbejder.
Annette Samsøe Jensen, skoleleder på Husum Skole, fortalte hvordan Husumparken nu stort set er blevet
en del af skolegården. Der er børn overalt, der kælkes på bakken og spilles bold. Kun skaterbanen må pga.
sikkerhedshensyn ikke bruges i skoletiden (eller kun hvis der kan arrangeres opsyn). Der arbejdes med
legepatruljer og lederen bruger parken til gåture og mini-MUS-samtaler med personalet. Skolelederen
havde to hjertesuk. Det ene er til hundelufterne, hvis efterladenskaber giver uønskede ’glidende tacklinger’.
Det andet er fra idrætslærerne til driftmedarbejderne, at det kunne være rart hvis græsslåning varsles på
forhånd, så det kan passer ind i undervisningen. Og så ville det være dejligt med atletikfaciliteter, så parken
giver alsidige tilbud til andre end fodboldspillerne.
Linda Nielsen, nabo fra Falsterbo, gav et lille indlæg om generne fra lyset, som opleves som unødig længe
tændt, og som koldt og ubehageligt lys. Husum Boldklubs ungdomsformand kunne oplyse, at det er korrekt
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at lyset fra november sidste år har været tændt frem til kl. 22. Det skyldes et skift i klubbestyrer, og
fremover vil lyset kun være tændt, når der spilles på banerne.
Richard Andersen, klubrådgiver fra DBU, var inviteret for at fortælle om DBU’s satsning på kvindefodbold
med en såkaldt kvindekommission. DBU’s mål er en stigning i antal pige- og kvindespillere fra 63.000
(2015) til 135.000 i år 2025. Når man skal udvikle kvindefodbold, er det vigtigt at faciliteterne er i orden.
DBU’s undersøgelser af ’pigernes stemme’ viser, at piger/kvinder vil have ligeså meget indflydelse,
faciliteter (omklædning mm) og trænere som resten af klubben. Dertil er det vigtigt med trænerprofiler,
som forstår pigerne og giver plads til det sociale, kammeratskabet, at gøre det sjovt og afvekslende, at være
rummelig ift fjant og hygge. For seniorer vægtes relationerne højt.
Richard havde nogle ideer og forslag til Husum i arbejdet med at styrke kvindefodbolden:
Fodboldfitness/motionsbold, Pigeraketten (6-11 år) og Motion for mødregrupper.
Der er en mulighed for, at Richard kan blive tilknyttet et klubudviklingsforløb i Husumparken.
En mor til fodboldpige på U16 tilføjede, at tilhørsforholdet til lokalområdet også er vigtigt for at rekruttere
og fastholde piger. Dertil opfordrede hun til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem
gadepladsmedarbejdere og klubber for at øge trygheden. Det kan være lidt utrygt at sende sin 13-årige til
klubben en fredag aften for at se førsteholdet spille.

Workshops
Efter de korte oplæg, var der gruppearbejde i tre grupper.
Gruppe A: Klubhus og fodbold
Gruppen arbejdede ud fra følgende spørgsmål:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvilke funktioner kunne I ønske jer i et nyt klubhus for alle? (sportlige og/eller sociale)
Hvad kunne få dig, som ikke er medlem af Husum Boldklub, til at bruge et nyt klubhus?
Hvad skal vi være opmærksomme på, når området rundt om et nyt klubhus planlægges?
Ønsker til arkitektur og udseende?
Ideer til fonde og puljer, hvor det resterende beløb til klubhus kan søges?

Tilbagemelding fra Gruppe A:
Vi vil gerne lave en dialoggruppe (boldklub og beboere) og være med i nye samarbejde.
Vil gerne arbejde for at få ældre borgere og pensionister til at komme i klubben og hjælpe til med det
praktiske. En anden idé er at tilknytte et beskæftigelsesprojekt og inddrage ledige i at passe klubhuset.
Ideer til det nye klubhus:
•
•

Det kunne være åbent for nye grupper, fx mødregrupper .
Man kunne etablere nye aktiviteter og idrætsformer, fx ’Trx’ (dyrkes i det amerikanske militær).
Men kunne også lave samarbejde med Fitnessworld omkring nye aktiviteter
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•
•
•

Klubhus som omdrejningspunkt og forsamlingshus, kunne fx bruges til generalforsamlinger, og der
kunne være salg af mad.
Integrationsopgaven er også vigtig for vores område
I forhold til udformningen af et nyt klubhus, så havde gruppen et ønske også om en 1. sal og et
omklædningsrum mere.

Det blev bemærket fra salen, at vi også skal håndtere situationen og kvindefodboldsatsning i perioden indtil
der står et nyt klubhus. Måske kan der findes gode midlertidige løsninger i samarbejde med skolen m.fl.
Gruppe B: Husumparken – leg, bevægelse og frisk luft
Gruppen arbejdede ud fra følgende spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvad fungerer bedst i Husumparken?
Hvad kunne vi godt forbedre i Husumparken?
Hvilke grupper bruger Husumparken i dag (fx børnefamilier, hundeluftere, klubspillere – nævn selv
relevante) – og – er der grupper, som endnu ikke har fået gavn af Husumparken?
Husumparken om 10 år – hvad skal vi arbejde henimod?

Tilbagemelding fra gruppe B:
Der var rigtig mange ideer til nye aktiviteter og faciliteter: flere sportsgrene, skøjtebane, karate mm. Så
mange, at man vil være nødt til at udvide Husumparken betragteligt.
Men gruppen så også mange samarbejdsmuligheder. Der er eksempelvis potentialer i, at boldklubben kan
hjælpe legepladsen med turneringer, at legepladsen kommer mere ud af legepladshjørnet.
Der blev spurgt til nogle gamle planer for en indendørs udvidelse af Husumparken. Hertil kommenterede
socialborgmester Jesper Christensen, at det også handler om at bruge og passe på det, vi har. Nu åbner den
nye idrætshal ved EnergiCenter Voldparken, hvilket betyder et gevaldigt løft.
Annette Samsø Jensen supplerede med at rygterne måske kunne handle om skolens bevilling til ’fremtidins
fritidstilbud’. Der har dog aldrig været tale om, at disse midler skulle gå til idrætsfaciliteter.
Gruppe C: Husumparken – generelt, naboer og tilstødende områder
Gruppen arbejdede ud fra følgende spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvad fungerer bedst i Husumparken?
Hvad kunne vi godt forbedre i Husumparken?
Hvilke grupper bruger Husumparken i dag (fx børnefamilier, hundeluftere, klubspillere – nævn selv
relevante) – og er der grupper, som endnu ikke har fået gavn af Husumparken?
Forslag til nye aktiviteter, man kunne igangsætte i Husumparken?

Tilbagemelding fra gruppen:
Der blev talt om den øgede aktivitet og lydniveau. Nogle synes det var positivt og dejligt at se. Andre følte
sig generet af det og foretrak parken før i tiden, hvor den var mere uberørt.
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Et andet tema var lyset i parken. Nogle var generet af lyset, mens andre oplevede det som
tryghedsskabende.
Nogle af naboerne, som har været med i områdefornyelsens proces, undrede sig over, hvor de planlagte
staudebede blev af. De savner blomster mellem træerne og ved bænkene.
Derudover blev det nævnt, at der er problemer med trafiksikkerheden og biler der kører stærkt omkring
skolen og Husumparken.
Ønske om flere faciliteter og aktiviteter, f.eks et sted for man kan løbe derudaf, fitnessredskaber - og man
kunne også lave chaichi og yoga i parken.
Gruppen synes der skal etableres en form for koordinerende forum.
Opsamling og næste skridt
Hans Christensen rundede mødet af. Fremmødet og taleiveren på mødet vidner om, at det er vigtigt at
fortsætte arbejdet med dialog og samarbejde omkring parken. Og det behøver ikke koste en bondegård.
Klubhuset koster penge, nødvendigt. Men meget andet drejer sig om samarbejde og netværksdannelse.
Lokaludvalget vil tage videre initiativ til at samle en gruppe, som kan arbejde videre i det spor, der er lagt på
mødet. Efter mødet skrev følgende sig på en liste til en sådan gruppe:
Tony Christensen og Johnny Nielsen (Husum Boldklub, ungdomsformand og formand); Line Michan
(skolebestyrelsesformand); Birgitte Damgaard Nielsen og Stine Kofoed Frederiksen (begge Teknik- og
Miljøforvaltningen); Nicole Noesgaari (Husumparkens legeplads); Lis Karen Jørgensen, Signe V. Riis og
Henrik Pallisgaard (Brønshøj-Husum Fritidsklub) samt Jørgen Frederiksen og Ernst Sørensen.
Referent: Kathrine Collin Hagan
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