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Indledning
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeledet mellem Københavns Borgerrepræsentation
og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Lokaludvalget tager vare på bydelen og
sikrer dialog mellem københavnerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen.
Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på 1,7 mio. kr. årligt.
Lokaludvalgets vision er, at Brønshøj-Husum skal være en sammenhængende, levende,
grøn og sund bydel. Livskvalitet i hverdagen skal være et vilkår for alle, og tryghed, mental og fysisk sundhed og glæden samt fællesskabet er vigtige forudsætninger (Bydelsplan
for Brønshøj-Husum)
Med udgangspunkt i den opgave Lokaludvalget har fået af Københavns Kommune og
Lokaludvalgets egen vision, laver Lokaludvalget hvert fjerde år en bydelsplan og hvert år
en arbejdsplan.
Bydelsplan 2017-20
Denne arbejdsplan supplerer bydelsplanen, som er et fireårigt arbejdsprogram med de
mere overordnede linier.
De primære indsatser i bydelsplanen er:
• Naturbyen og Utterslev Mose
• Kulturakse Brønshøj
• Bystævneparken byudvikling
• Ruten – Tingbjergs nye bystrøg
• Sport og Cricket i Tingbjerg
• Husumparken
• Husum Bypark
Dertil kommer en række projekter og ønskede tiltag, som medvirker til at udvikle bydelen på kommunens politikområder.
Der henvises til bydelsplanen for Lokaludvalgets strategi, planlagte aktiviteter og overvejelser om borgerinddragelse for disse indsatser.
Arbejdsplanen er en form for projektkatalog, en bruttoplan, med de projekter og indsatser, som supplerer bydelsplanen og som Lokaludvalget finder vigtige og relevante. Det er
dog ikke nødvendigvis alle de skitserede projekter, som når at blive gennemført i 2017.
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Indhold
Arbejdsplanen er bygget op omkring de fem opgaveområder der er skitseret i kommissoriet for
lokaludvalg. De fem områder kaldes i planen: 1. Bindeled og store/lille politik 2. Netværk 3. Dialog
4. Borgerinddragelse 5. Miljø og klima. Hvert område præsenteres enkeltvis i planen.

1. Bindeled og sammenhængen mellem den lille og store politik  side 6
1.1 Bydelsplan  
1.2 Vestvolden 
1.3 Cykelstier 
1.4 Høringer og brugerråd 

side 6
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side 6
side 7

2. Netværk  side10
2.1 2700Kulturdag  
2.2 Julens indtog i Brønshøj Vandtårn  
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2.4 Brønshøj-Husum Walks  
2.5 Bydelsprisen  
2.6 ’Foreningsliv med mentor’ 
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side10
side10
side10
side11
side11

3. Dialog  side14
3.1 Brugergrupper i bydelsplansindsatser 
3.2 Ungeråd  
3.3 Bydelsguide  
3.4 Mosetræf  
3.5 Lokale samarbejder og dialog med politikere  
3.6 Naturbyen 

side14
side14
side14
side14
side14
side15

4. Borgerinddragelse  side18
4.1 Elektronisk borgerpanel 
4.2 Offentlig trafik – kommunale projekter 
4.3 Tryghed 
4.4 Diverse borgerdialog og borgerhøringer  

side18
side18
side18
side19

5. Miljø og klima  side22
5.1 Utterslev Mose Helhedsplan  
5.2 Naturplejelaug i Kirkemosen 
5.3 Luftforurening kampagne 

side22
side22
side23

6. Udviklingsideer  side24
6.1 Kultur/naturnat på Vestvolden 
6.2 Etablering af et borgerhus med patientforeninger 
6.3 Samarbejde med skolerne og Åben Skole  

side24
side24
side24

Bindeled og sammenhængen mellem
den lille og store politik
I kommissoriet for Lokaludvalg er det beskrevet, at lokaludvalgene skal:
- Arbejde lokalt med de temaer og rammer, som er centrale for Borgerrepræsentationen. I den forbindelse skal lokaludvalgene være bindeled mellem
borgere og Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i
spørgsmål, der har særlig betydning for bydelen.
- Styrke sammenhængen mellem den bydækkende og den lokale politik.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg
arbejder med projekterne:
• Bydelsplan
•Vestvolden
•Cykelstier
•Høringer og
brugerråd
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1. Bindeled og sammenhængen mellem den lille og store politik

1.1 Bydelsplan
Lokaludvalget arbejder med den aktuelle bydelsplan fra forår 2016 til forår 2017.
I 2017 bliver opgaven at sammenskrive det arbejde Lokaludvalget har lavet sammen med borgere og interssentgrupper samt at formidle bydelsplanen ud til
bydelens borgere.
1.2 Vestvolden
Vestvolden er sammen med Utterslev Mose et unikt område i bydelen som
fortjener at blive oplevet, udviklet og plejet på en helt anden måde end det sker i
dag. Lokaludvalget har tidligere udarbejdet et lille katalog om de tiltag der kunne
forbedre Vestvoldens natur og kulturhistorie og borgerens oplevelse heraf. I
arbejdet med input til naturstyrelsens plejeplan for området, har lokaludvalget i
dialog med borgere og interessenter sat fokus på følgende områder: Friluftsliv,
naturplejezoner, bynaturcenter, kulturliv og forbindelse på Vestvolden. Lokaludvalget arbejder for at skabe mulighed for leg og bevægelse på legepladser, samvær
omkring spisning på volden, historiefortælling og rollespil, rulleskøjteløb, roning
på kanalen, skulpturudstillinger på volden og forskellige former for naturoplevelser.
Samskabelsesprojekt
Teknik- og Miljøforvaltningen færdiggør i starten af 2017 et idékatalog med bud
på en række anlægsprojekter, der kan medvirke til at gøre Vestvolden mere attraktiv. Lokaludvalget ønsker at fastholde fokus på udvikling af Vestvolden og
følger den politiske behandling af forvaltningens idékatalog.
Sejlads langs Vestvolden og Harrestrup Å
Som opfølgning på borgermøde i forbindelse med et specialeprojekt om sejlads
i Fæstningskanalen afholdt i 2016, skal forskellige modeller undersøges for, om
sejlads kan muliggøres. Det kunne eksempelvis kobles til naturpleje, hvilket var et
af forslagene på borgermødet. Lokaludvalget kan indgå dialog med Friluftsrådet,
Naturstyrelsen, Dansk Kano og Kajak Forbund.
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1.3 Cykelstier
Lokaludvalget arbejder for at forbedre forholdene for cyklisme i bydelen gennem aktiv deltagelse og fremskyndelse /igangsætning af cykelstiprojekter.
I 2017 har Byudviklingsudvalget fokus på cyklisters forhold på følgende lokaliteter:Vestvoldsruten, Frederikssundsvej, Gadelandet, Åkandevej og Frederiksbergruten (grøn cykelrute).
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Bindeled og sammenhæng mellem den store og den lille politik

1.4 Høringer og brugerråd
I 2017 forventes høringer vedr. lokalplaner for Bystævneparken og Ruten, butikscenter Frederikssundsven/Gadelandet og muligvis letbaneundersøgelser. Der
kommer høringer på alle kommunens fagområder både lokale sager som skoledistrikter, lokalplaner, byggesager, men også bydækkende høringer som strategier,
politikker og handleplaner indenfor alt fra sundhed, klimasikring, daginstitutioner
og affaldssortering. Lokaludvalget behandler omkring 15-20 høringer om året.
Lokaludvalget deltager desuden i relevante parkbrugerråd og andre kommunale
arbejdsgrupper, eksempelvis parkbrugerrådet for Brønshøjparken.

Netværk
I kommissoriet for Lokaludvalg er det beskrevet, at lokaludvalgene skal:
- Samarbejde med eksisterende netværk indenfor f.eks. boligorganisationer,
foreninger, erhvervsliv, skoler og institutioner, samt støtte dannelse af nye
netværk i bydelen.

Brønshøj-Husum
Lokaludvalg
arbejde med projekterne:
• 2700Kulturdag
• Julens indtog i vandtårnet
• Bellahøj Friluftsscene
• Brønshøj-Husum Walks
• Bydelsprisen
• Foreningsliv med mentor
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2. Netværk

2.1 2700Kulturdag
Pilegården og Lokaludvalget vil igen i 2017 afholde den store 2700Kulturdag på
Brønshøj Torv. Datoen bliver den 10. juni. Kulturdagen plejer at tiltrække flere
tusinde gæster. Der planlægges koncerter, optræden, loppemarked, havedag og
deltagelse af bydelens frivillige foreninger, som vil afholde workshops, give opvisninger, sælge mad og meget mere. Kulturdagen er, som en af de lokale begivenheder som samler flest borgere, en formidlingsplatform for Lokaludvalgets arbejde.
Lokaludvalgets medlemmer vil være til stede og præsentere og diskutere aktuelle sager med borgerne. Hvis der er indsatsområder eller sager, hvor det giver
mening at spørge borgerne til råds, vil Lokaludvalget uddele spørgeskemaer eller
bruge andre dialogværktøjer. Emner kunne oplagt være bydelsplanens indsatsområder.
2.2 Julens indtog i Brønshøj Vandtårn
I 2014-2016 har Lokaludvalget stået for en indsats for at demonstrere kulturværdien af Brønshøj Vandtårn. Dette er blandt andet sket ved at startet en tradition
med juleudsmykning af vandtårnet og Rytterskolen og en lystændingsfest og
koncert den første lørdag i december. Formålet er at mobilisere flere foreninger
og kulturelle aktører i lokalområdet til sammen at afholde større kulturelle arrangementer; at profilere bytorve, kulturhuse og ikke mindst Vandtårnet og Rytterskolen som Brønshøjs væsentlige vartegn og skabe opmærksomhed omkring
lokaludvalgets ønsker til Vandtårnet som et kultursted.
I 2017 fortsætter Lokaludvalget arbejdet med at facilitere etableringen af en
brugergruppe bestående af kulturaktører og Pilegården. Det er forventningen at
denne brugergruppe med tiden vil overtage juletraditionen og eventuelt ansøge
Lokaludvalget om puljemidler til aktiviteten.
2.3 Bellahøj Friluftsscene
De seneste fire-fem år har Lokaludvalget budt ind med ønsker til budgetforhandlingerne om en renovering af Friluftsscenen. Prisen for en renovering ligger på
omkring 5 mio., og der er tidligere i samarbejde med TMF lavet et visionsoplæg.
Det skal overvejes, hvordan Lokaludvalget kan komme tættere en bevilling til
renovering. Der henvises til bydelsplanen for en beskrivelse af indsatsen omkring
Friluftsscenen. Konkret planlægges et borgermøde i starten af 2017.
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2.4 Brønshøj-Husum Walks
Lokaludvalget afholder Brønshøj Husum Walks fredag den 19. maj kl. 10-14. Lokaludvalget samarbejder med fire ældrecentre og Kulturhuset Pilegården om et
arrangement i Utterslev Mose og Pilegården. Til arrangementet deltager erfaringsmæssigt 60-70 seniorer. Dagens program består først af fælles opvarmning.
Derefter går holdene til de forskellige poster rundt om Utterslev Mose og løser
opgaver for til sidst at gå i Pilegården til afslutning med kaffe m.m., konkurrencer
og præmieuddeling.
2.5 Bydelsprisen
Lokaludvalget indstiftede i 2015 en Bydelsprisen som afløser for Kulturprisen.
Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og
enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling
i Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre vores bydel som et attraktivt
sted at bo, handle og leve i. Prisen lyder på 10.000 kr. og vil blive uddelt på Kulturdagen.
2.6 ’Foreningsliv med mentor’
I samarbejde med Socialforvaltningen laves et forprojekt til en foreningspraktikordning for lokale unge. Samarbejdet om ”Foreningsliv med mentor ”går ud
på via mentorer i foreningslivet at inkludere udsatte unge i bydelens foreninger.
Projektet finansieres af Socialforvaltningens Børne-familieenhed. Lokaludvalgets
rolle er at være bindeleddet til foreningerne. Lokaludvalget vil dermed medvirke
til at identificere relevante foreninger til forprojektet og være medafsender af en
invitation til en designworkshop. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe, og
arbejdet er forankret i Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Netværk
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Dialog
I kommissoriet for Lokaludvalg er det beskrevet, at lokaludvalgene skal:
- Arbejde opsøgende i bydelen for at engagere et bredt udsnit af borgere i
bydelens udvikling og daglige liv.

Brønshøj-Husum
Lokaludvalg
arbejder med projekterne:
• Ungeråd
• Bydelsguide
• Mosetræf
• Lokale samarbejder og
dialog med politikere
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3. Dialog

3.1 Brugergrupper i bydelsplansindsatser
I størstedelen af bydelsplanens indsatser arbejder Lokaludvalget med interessentog brugergrupper. Det gælder for Naturbyen, Kulturakse Brønshøj, Husum Bypark, Bellahøj Friluftsscene og seniorbofællesskabet. Dette kommer til at optage
Lokaludvalget væsentligt i 2017. Herudover kommer nedenstående.
3.2 Ungeråd
I 2015 og 2016 har Lokaludvalget været en del af Partnerskabsprojektet UNG,
som er indgået med Mellemfolkeligt Samvirke. MS har stået i spidsen for at udvikle nogle metoder for inddragelse af bydelens unge, et ungeråd. Lokaludvalget
har nedsat en styregruppe, som formidler kontakt med LU’s fagudvalg omkring
høring og inddragelse i relevante sager. I foråret evaluerer Lokaludvalget arbejdet
med ungerådet og laver en strategi for, hvordan Lokaludvalget fremover skal være
involveret.
3.3 Bydelsguide
Lokaludvalget har de seneste tre år lavet ’Brønshøj-Husum Bydelsguide’ som
en afløser for bydelsavisen. Publikationen orienterer om aktuelle og praktiske
forhold i bydelen samt fortæller om Lokaludvalget og har til formål at styrke
sammenhold og identitet i bydelen. På 40 sider i et smalt højformat fortælles om
Brønshøj-Husum, bagerst findes et antal faktasider med praktisk information,
som især kan være nyttigt for tilflyttere, samt et bydelskort, som kan foldes ud.
Bydelsguiden bliver husstandsomdelt. Bydelsguiden trykkes i 23.000 eksemplarer,
hvilket svarer til udsendelse til alle bydelens husstande samt et mindre oplag til
uddeling i løbet af året på festivaler og events. På baggrund af en telefonundersøgelse evalueres konceptet og det besluttes, om Bydelsguiden skal udarbejdes igen
i 2017.
3.4 Mosetræf
Mosetræffet er en populær og traditionsrig begivenhed og en god anledning til at
skabe fokus på lokaludvalgets engagement omkring Utterslev Mose. Mosetræffet
arrangeres i fællesskab med Bispebjerg Lokaludvalg. Mosetræffet trækker hvert år
på mere end 50 frivillige og foreninger.
I 2017 vil mosetræffet blive afholdt den 18. juni. I år vil et særligt fokus være inddragelse af Gladsaxe.
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3.5 Lokale samarbejder og dialog med politikere
Lokaludvalget har kontinuerligt dialog med forvaltninger og politikere omkring
lokale sager og interesseområder. Lokaludvalget har ligeledes samarbejde med
en lang række lokale foreninger og er repræsenteret i eksterne styregrupper og
bestyrelser, herunder fonden og udviklingsforeningen for EnergiCenter Voldparken, følgegruppe for letbane på Frederikssundsvej, Pilegårdens Venner, og Mere
Musik for byens Børn.
3.6 Naturbyen
I 2017 arbejdes der videre med en realisering af Naturbyen via den domebygning som Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Lokaludvalget
ønsker at placere ved Energicenter Voldparken, som led i forvaltningens nye
strategi for urban naturskoledrift. Fra Lokaludvalgets side tegner der sig følgende
opgaver:
Naturbyens Venner: Det lokale ejerskab til Naturbyen opbygges og styrkes i
2017. Dette kan ske via workshops og offentlige arrangementer, der sætte fokus
på Naturbyen og bynaturen.
Naturbyen og ECV: Der laves en samlet plan for hvordan Naturbyen og Energicenter Voldparken kan integreres med hensyn til faciliteter og aktiviteter.
Organisering: der skal udarbejdes en ansvarsfordeling mellem Lokaludvalg, sekretariat og den af Lokaludvalget nedsatte styregruppe.

Dialog
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Borgerinddragelse
I kommissoriet for Lokaludvalg er det beskrevet, at lokaludvalgene skal:
- Stå for den lokale borgerdialog i samarbejde med kommunens forvaltninger
og understøtte dialogen mellem borgere i bydelen, Borgerrepræsentationen,
Økonomiudvalget og de stående udvalg. Endvidere skal lokaludvalgene sikre,
at borgernes synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget for den politiske behandling af sager, der har særlig betydning for den enkelte bydel.

Brønshøj-Husum
Lokaludvalg
arbejder med projekterne:
• Elektronisk borgerpanel
• Offentlig trafik
• Tryghed
• Borgerdialog og
borgerhøringer
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4. Borgerinddragelse

4.1 Elektronisk borgerpanel
I slutningen af 2016 etablerede Lokaludvalget et elektronisk borgerpanel. I 2017
planlægges og udsendes de første spørgeskemaer til panelet. Det første udsendes
i januar og omhandler bydelsplanen. Der kan udsendes 3-4 spørgeskemaer årligt
om borgernes ønsker og kommunens og lokaludvalgets indsatsområder. Målet er
at få mindst 15% af bydelens borgere over 15 år til at tilmelde sig panelet.
4.2 Offentlig trafik – kommunale projekter
Letbane på Frederikssundsvej
I 2016-17 laver parterne omkring letbanen en såkaldt udvidet screening. I sommeren 2017 kommer resultatet af denne analyse a letbanen. Lokaludvalget er
repræsenteret i kommunens følgegruppe. Hvis der kommer mere skub i letbaneprojektet, er Lokaludvalget klar til at medvirke til en borgerinddragelsesproces
om eksempelvis linieføring, byrum mm.
Trafikplan 2016/ByNet 2019
Lokaludvalget har indsendt sit høringssvar til trafikplanens forslag om justering
af det strategiske busnet. Lokaludvalget følger projekter og har fokus på næste
skridt, omlægning af lokalbusserne.
Højklasset busløsning
Lokaludvalgt følger fortsat Højklasset busløsning på Frederikssundsvej. Hvad
kom busløsningen til at betyde for trafik, fremkommelighed, parkeringspladser og
Frederikssundsvej som handelsstrøg? Det kan overvejes at spørge borgerpanelet
om det. Lokaludvalget har i 2017 i øvrigt fokus på: måling af trafikken på Frederikssundsvej og opfølgning på nedlagte busstoppesteder og på læskærme ved
busstoppesteder
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4.3 Tryghed
Lokaludvalget er optaget af trygheden i bydelen. Oplevelsen af trygheden afhænger
blandt andet af belysning og overskuelighed samt trafiksikkerhed og sikre skoleveje.
Byudviklingsudvalget opdaterer kontinuerligt Lokaludvagets belysnings- og tryghedsplan med en kortlægning af utrygge steder og deltager i kommunens ’projekt tryghedsløft’. Byudviklingsudvalget laver jævntligt tryghedsvandringer til de lokaliteter der
er med i tryghedsplanen for at vurdere muligheden for tryghedsskabende foranstaltninger. Byudviklingsudvalget følger desuden op på borgerhenvendelser vedrørende
trafiksikkerhed og skoleveje.
4.4 Diverse borgerdialog og borgerhøringer
Der afsættes en ramme til borgerdialog, som kan bruges både når kommunens
forvaltninger beder Lokaludvalget om at forestå borgerinddragelse vedr. kommunens
projekter og hvis Lokaludvalget selv tager initiativ til borgerinddragelse i specifikke
temaer og indsatser. I 2017 forventes der borgerinddragelse på: lokalplaner for
Bystævneparken og Ruten, Husumforbindelsen, Butikscenter Frederikssundsvej/Gadelandet og vandtårnsgrunden.

Borgerinddragelse
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Miljø og klima
I kommissoriet for Lokaludvalg er det beskrevet, at lokaludvalgene skal:
- Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø.
- Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen.
- Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og organisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Københavns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsatser.
- Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles
miljøtemaer, hvor lokaludvalgene finder det relevant.

Brønshøj-Husum
Lokaludvalg
arbejder med projekterne:

Lokaludvalgetarbejder
også med de tværgående
projekter:
• Naturbyen
(beskrevet under ’dialog’)
• Samskabelse på Vestvolden
(beskrevet under ’bindeled’)
• Mosetræf (beskrevet
under ’dialog’)

• Utterslev Mose
• Naturplejelaug Kirkemosen
• Luftforurening
• Skybrudshåndtering
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5. Miljø og klima

5.1 Utterslev Mose Helhedsplan
Teknik- og Miljøforvaltningens helhedsplan er inde i sit andet og sidste år. Den 9.
marts planlægges en stor konference om Utterslev Mose på EnergiCenter Voldparken. Konferencen planlægges og gennemføres af forvaltningen i tæt samarbejde med de to lokaludvalg og sekretariaterne. Formålet med konferencen er
først og fremmest at skabe politisk opmærksomhed omkring Utterslev Mose.
2017 er valgår, og konferencen skal gerne være leveringsdygtig i en række ideer,
som politikerne tager med videre. På konferencen skal den mangfoldighed af aktiviteter som udfolder sig i og omkring Utterslev Mose samt dens udvikling gennem tiderne præsenteres. Programmet vil bestå af: en første blok med en række
workshops, som henvender sig til organisationsfolk, embedsmænd og forskere,
studerende og de borgere der har mulighed for at deltage. En anden blok midt
på eftermiddagen byder på en række ekskursioner. En tredje blok skal primært
præsentere forslagene fra helhedsplanen og skabe debat med politikerne
Konferencen har et samlet budget på 115.000 kr., hvoraf TMF finansierer 75.000
kr. og det foreslås, at Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg bidrager med
hver 20.000 kr.
Helhedsplanen skal efter planen afleveres af Teknik- og Miljøforvaltningen til
behandling i Teknik- og Miljøudvalget i maj måned. Herudover vil der i tillæg til
helhedsplanen blive formuleret en række forslag til konkrete faciliteter, kampagner og indsatser. Lokaludvalgets formand deltager i helhedsplanens styregruppe,
og sekretariatets miljømedarbejder lægger en del arbejdstimer i projektet.
5.2 Naturplejelaug i Kirkemosen
Langs Kirkemosens sydvestlige side findes et kalkrigt engområde, som sammen
med Langholmen og Højmosen er de tre mest værdifulde botaniske område i
hele Utterslev Mose. Utterslev Moses Venner har i 2106 arbejdet med hvordan
engområdets artsrigdom kan hjælpes ved at genskabe det våde miljø og bekæmpe invasive arter og snerler mv. Der er efterhånden oparbejdet stor lokal kapacitet hvad angår viden om naturpleje og plejeteknikker, og en række lokale borgere
har vist sig interesseret i at danne et Kirkemose-laug.
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Lokaludvalget kan understøtte initiativet ved at arrangere en botanisk tur i kombination med en demonstration af hvordan de invasive arter bekæmpes. Der vil
være udgifter til indkøb af leer og andre håndredskaber der kan deponeres lokalt,
eksempelvis i Haveforeningen Brønshøjholm. Initiativet udvikles og gennemføres
i samarbejde med TMF’s frivillighedskoordinatorer.
5.3 Luftforurening kampagne
Miljøudvalget ønsker at gøre noget for den store luftforurening, der stammer fra
de mange brændeovne i bydelen. En lokaludvalgsindsats skal sætte fokus på denne
problematik på en måde der supplerer de officielle kampagner, som forsøger at
motivere brændeovnsejere med viden om rygestop og skrotning af utidssvarende
ovne. Igennem 2-3 korte film følges en ekspert rundt i bydelen og måler partikelforureningen og der undersøges, hvad man konkret kan gøre for at nedbringe
den omfattende luftforurening. Det skal undersøge om det er muligt at involvere
skoler, klubber eller andre former for tilbud der arbejder med filmproduktion.
5.4 Skybrudshåndtering og LAR
HOFOR som umiddelbar facilitator for klimatilpasning og skybrudssikring har
ført en vaklende kurs omkring klimatilpasning / skybrudssikring, hvilket har gjort
det rigtigt vanskeligt for grundejerforeningerne at komme i gang med sådanne
projekter. Lokaludvalget skal følge og understøtte udviklingen, f.eks. ved at afholde erfaringsudvekslingsmøder mellem interesserede grundejerforeninger og
boligforeninger. Lokaludvalget vil gerne arbejde for en større koordinering omkring de projekter, som grundejerforeningerne og kommunen har i støbeskeen.
Der skal også skabes større klarhed over de tidsplaner, rammebetingelser og
finanseringsmuligheder der findes. Konkret kan der arrangeres et borgermøde
om problematikken i samarbejde med Husum Grundejerforening.

Klima og miljø
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6. Udviklingsideer

Andre ideer fra fagudvalgene:
6.1 Kultur/naturnat på Vestvolden
Miljøudvalget sammen med de andre fagudvalg at lave en begivenhed, der iscenesætter Vestvolden på nye måder med koncerter, ferniseringer, rollespil, sejlads,
foredrag. Det kan gå hen og blive en årlig tradition. Arrangementet er tænkt som
et arrangement, der skal samle hele Lokaludvalget og bydelens foreningsliv, institutioner og lokale ildsjælenaboer og sætte fokus på både Vestvoldens muligheder
og det mangfoldige foreningsliv. Arrangementet foreslås afholdt på den årlige
Befæstningsdag, som i 2017 er den 24. september.
6.2 Etablering af et borgerhus med patientforeninger
fx i Rytterskolen
(Social- og Sundhedsudvalget)
6.3 Samarbejde med skolerne og Åben Skole
(Kulturudvalget)
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24

