GÅ EN TUR I DIT
LOKALOMRÅDE
HUSUM-RUTEN: 4,5 KM
Denne rute starter ved Husum Torv. Fra torvet går ruten
forbi Husum Station. Ruten passerer Husumparkens
Legeplads ved Nordrupvej til Husumparken, der er kvarterets store idrætsanlæg og et samlingssted for mange borgere i Husum. Husum Bypark langs Frederikssundsvej blev
anlagt i 2013 af Områdefornyelse Husum og danner ramme
om arrangementer, musik, plantedage og afslapning. Ruten
svinger ind bag Føtex til Gadelandet. I sin tid lå den gamle
landsby og branddam her. Også den fornemme hovedgård
Husumgård, som Leonora Christine tilbragte 4 måneder
på, da hun blev løsladt i 1685 efter 21 års fængsel lå her.
Mange arkitekter har tegnet husene i Voldparken, bl.a.
Kay Fisker, der tegnede EnergiCenter Voldparken. Her
huses bydelens foreninger; sociale og idræts- og kulturelle
aktiviteter, og frivilligcenter, lokaludvalgssekretariatet
samt en række udflytterbørnehaver. Næste udviklingsprojekt er Naturbyen, Husums urbane naturcenter, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder for at realisere.

HUSUMVOLDEN-RUTEN: 5,9 KM
Denne rute giver mulighed for at opleve et af Københavns
mest imponerende bygningsværker, nemlig Vestvolden.
Ruten tager sin begyndelse ved Åkandevej og Vestvoldens udløb ved Utterslev Mose. Voldanlægget er næsten
15 km langt og blev anlagt i år 1888-92. Ruten passerer
her forbi HF Husum Pensionisthaver. Inden ruten løber
over Mørkhøjvej, passeres en stor naturlegeplads. Ruten
passerer over volden, først forbi ”Den dækkede vej” og
voldgraven, op over voldkronen til et øvre niveau, voldgangen, herfra ned til voldgaden. Herefter krydser ruten jernbanesporene ved Husum Station og løber derefter igen
ind langs Husumvold. Her kan Nord-/Vestbatterierne ses.
Ved Frederikssundsvej følger ruten den lille sti, der går
mellem voldgraven og voldkronen, og passerer én af hele
Vestvoldens fire dobbelte karponierer. Ruten løber efter
Mørkhøjvej forbi et rekreativt legeområde og en cykelforhindringsbane mod EnergiCenter Voldparken. Cykelforhindringsbanen, som er anlagt af Områdefornyelse
Husum i 2012, er en grusbane til sjov og motion med cykel.

TINGBJERG-RUTEN: 2,9 KM

Tingbjerg ligger i en grøn lomme omgivet af Utterslev
Mose, Vestvolden og Gyngemosen og består af et byggeri i
tre etagers højde. Undtagelsen er et enkelt højhus, der i dag
huser lejligheder, men som i sin tid blev opført for at skjule
skorstenen fra den oprindelige varmecentral. Ruten tager
dig gennem Langhusvej, hvor der er kig til Arkaderne,
videre gennem en tunnel ud til grønne områder og de små
havekolonier. Herfra passeres på venstre hånd Tingbjerg
Kirke, opført i 1983, tegnet af arkitekt Kaj Lyngfeldt Larsen,
og til højre forbi Utterslev Huse, en almen boligbebyggelse
med ca. 200 boliger opført i 1996.

UTTERSLEV MOSE-RUTEN: 6,7 KM
Ruten tager sin begyndelse ved Mosesvingets start ved
den eneste tilbageværende bygning af Brønshøjholm
gård. Ruten går ad Mosesvinget rundt om Midtmosen.
Midtmosen udgør sammen med Vest-, Øst og Kirkemosen
Utterslev Mose i alt et område på ca. 91 hektar. Ruten
fortsætter over broen mellem Østmosen og Midtmosen.
Ved Midtmosen ligger halvøen Langholmen, som en
gruppe frivillige naturplejere er i gang med at retablere
som åbent, næringsrigt overdrev med en varieret og
bevaringsværdig flora. Derfra går ruten videre over
Hillerødmotorvejen og forbi det grønne rensningsanlæg.
Københavns 15 km lange befæstning; Vestvolden, har
sit udløb i Utterslev Mose. Udløbet passeres, hvor ruten
svinger rundt om Vestmosen. Ruten løber via Pilesvinget
forbi to legepladser samt en fitness-pavillon.
Ved Pilesvinget/Hvedevej blev der i 2011 opsat et fugletårn
helt ude ved søbredden. Sidste del af turen går forbi boldbanerne og Kirkemosen, der ligger som en lille, idyllisk og
frodig mose omkranset af en park.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
VIDSTE DU...

… at du kan hente Rutekortet med udvidede
rutebeskrivelser trykt på stenpapir i
lokaludvalgets sekretariat?

Ruten tager sin start på Brønshøj Torv. På torvet findes også Brønshøj Rytterskole og bag Rytterskolen ligger
Brønshøj Gamle Skole fra 1903.
Fra Brønshøj Torv går ruten ad Rytterskolehøj, forbi
Brønshøj Ny Skole, ad Elmelundevej langs skolens grønne
områder og videre ad Brønshøjgårdsvej ned til Brønshøjvej, hvor ruten svinger til højre. Ved Brønshøjvej passeres Brønshøj gadekær, og videre passeres Kulturhuset
Pilegården, der iværksætter en bred vifte af kulturelle
aktiviteter og arrangementer i bydelen for både børn og
voksne. Videre til venstre ad Thurebyholmvej ses bydelens varetegn, det 34 meter høje Brønshøj Vandtårn, der
er opført i 1928. Herfra ad Sparresholmsvej og Krabbesholmsvej til den hvide hjørnebygning ved Brønshøj Torv.

Pilesvinget

LÆS OM: STATUS PÅ BYDELSPLANEN,
SKOLERNE I BYDELEN, FOLK OG LIV
I BYDELEN OG FÅ PRAKTISKE GUIDES
TIL DIN BYDEL

Ruten forsætter til Brønshøj Kirkevej og videre til
højre ind forbi præstegården, Brønshøj Kirke og
kirkegård. Brønshøj Kirke er Københavns ældste bygning; opført i romansk stil af Biskop Absalon i 1180’erne.
Efter kirkegården løber ruten igennem Byggeforeningen Enigheden. Blandt foreningens tidlige medlemmer var Thorvald Stauning, der boede på Enigheds
Allé 21 i årene 1900-1902.

BELLAHØJ-RUTEN: 2,9 KM
Ruten starter foran Restaurant Bellahøj, hvor bydelens
bedste udsigt ud over Bellahøjmarken og Københavns
tårne kan nydes.
Rutens første del løber igennem Degnemosen forbi tre
bronzealderhøje bag Restaurant Bellahøj. Ruten løber ind
forbi Bellahøj Friluftsscene, der blev anlagt i 1950’erne af
udgravet jord fra Bellahøjhusene. Fra friluftsscenen fører
ruten videre forbi Bellahøjhusene på højre side og på venstre
side Bellahøj Skole. Ruten fortsætter ligeud forbi Bellahøj Kirke. Fra kirken går vejen under Frederikssundsvej
igennem viadukten, ned ad Hyrdevangen og ind i Brønshøjparken. Her går ruten forbi en lille sø, også kaldet
’Louisehullet’ i folkemunde. Navnet ’Louisehullet’ stammer efter sigende fra midten af 1600-tallet, da en ung
pige, plaget af hjertesorger, druknede sig i mosen.
Fra parken går ruten ind på Tjørnevangen i Den Engelske
Haveby. Havebyen emmer af landsbystemning og er et
stykke unikt bygningskultur. Ruten svinger til venstre ad
Bavnevangen, over Frederikssundsvej, ud ad Degnemose
Allé. Ved Degnemose Allé nr. 29 drejer ruten igen ind i
Degnemosen og fortsætter til højre ned omkring mosen.
Ruten ender tilbage ved Restaurant Bellahøj.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

EnergiCenter Voldparken
set fra Kobbelvænget
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BRØNSHØJ-RUTEN: 2,5 KM

Denne rute giver mulighed for at opleve et mønstereksempel på et gennemplanlagt boligområde, nemlig Tingbjerg. Ruten starter ved indgangen til Tingbjerg, der blev
opført fra slutningen af 1950’erne til starten af 1970’erne.
Byggeriet og området er tegnet af den anerkendte arkitekt
og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen i samarbejde med
havearkitekten Carl Th. Sørensen. De planlagde Tingbjerg
som en selvstændig by i byen med egen kirke, butiksstrøg
og institutioner. Byen skulle skabe de bedst mulige rammer for det gode hverdagsliv, og derfor anlagde arkitekterne de mange grønne, fælles haverum med god plads til,
at børn kunne lege, og naboer mødes.

Bellahøj Friluftsscene

Foto: COAST Studio

VANDRERUTER:

TINGBJERG FIK ENDELIG SIT NY KULTURHUS I 2018

FORORD

UDVIKLING
OG FÆLLESSKAB
Brønshøj-Husum skal være et attraktivt sted at bo, leve og
færdes i. Vi ønsker en bydel i udvikling med muligheder for
udfoldelse for både børn, unge og ældre. Vi ønsker et godt
fællesskab, hvor borgerne udviser gensidig respekt for hinanden, og hvor der bliver taget hånd om de problemer, der
opstår. Vi vil bevare bydelen som en grøn bydel, med muligheder for naturoplevelser og udendørs fritidsaktiviteter. Og
vi vil ikke mindst arbejde for, at bydelen bliver et trygt sted
at være.
Lokaludvalget er bindeled mellem borgerne i Brønshøj-Husum og politikerne på Rådhuset. Gennem inddragelse af
borgerne kan borgernes lokalkendskab komme til at indgå
i beslutningsprocesserne i kommunen. Derfor er det vigtigt,

“Vi ønsker et godt fællesskab, hvor
borgerne udviser gensidig respekt for
hinanden, og hvor der bliver
taget hånd om de problemer, der opstår.”
at borgerne deltager aktivt i udviklingen af bydelen og bl.a.
støtter op om lokaludvalget og lokaludvalgets fagudvalg.
Vi har i denne bydelsguide for 2019 gjort lidt status over
den vedtagne bydelsplan fra 2017 samt hentet fortællinger
om vore 5 folkeskoler og 3 biblioteker. Endvidere har vi set på
noget af det arbejde gadeplansarbejderne gør, for at værne
om trygheden i bydelen. Og der er mange flere fortællinger.
Lokaludvalget håber derfor, at vi med bydelsguiden kan bidrage til at give et billede af vor bydel samt give nyttige informationer.

Med venlig hilsen

Hans S.
Christensen
FORMAND
FOR BRØNSHØJHUSUM
LOKALUDVALG
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STATUS PÅ BYDELSPLANEN

BYDELSPLANEN:
SÅ LANGT ER VI

Ombygningen af vandtårnet er i
fuld gang. I efteråret blev der lavet
gennembrud ind til tårnet, så
publikumskapaciteten kan blive
større. Foto: Rune Brink Hansen

Hvert fjerde år laver lokaludvalgene i København en bydelsplan, der sætter ord på, hvor den
enkelte bydel skal hen. Bydelsplanen for Brønshøj-Husum-Tingbjerg ridser nogle overordnede visioner for bydelens udvikling op – og har
samtidig pustet til helt konkrete projekter. Hen
over de næste sider kan du læse om nogle af
bydelsplanens punkter, og hvordan de har udviklet sig, siden planen blev præsenteret i 2017.

FORENING SKAL STYRKE VANDTÅRNET

Det fredede vandtårn i Brønshøj er et af Københavns absolut mest usædvanlige kulturhuse – planerne for fremtiden er store, men det kræver lokal
engagement.
Der er blevet plads til flere i det smukke og særprægede
kulturhus i Vandtårnet i Brønshøjs indre. Den specielle og
fredede bygning fra 1928 har fået en ny indgang, der har
været nødvendig for at øge publikumskapaciteten fra 50 til
150 mennesker – og i tilgift har gjort det muligt for handicappede at få adgang.
I februar 2019 er der officiel indvielse af de ny faciliteter i
det katedrallignende rum, men det betyder ingenlunde, at
det er slut med at udvikle på stedet, der i 2019 blandt andet
lægger lokaler til vinterjazz, jazzfestival og nycirkus.
- Rummet er klar til brug nu, men vi vil gerne bruge de
gamle vandkanaler i gulvet til belysning, og der skal også
laves nye projektører og lydanlæg, der kan tilpasses den efterklang, der naturligvis er i bygningen, siger Kirsten Møller, der er formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg.
På længere sigt er planerne endnu mere vidtrækkende.
En cafe på toppen af vandtårnet og et udstillingsrum i det
gamle tekniklokale er blandt de helt store ønsker.
- Bygningen har så mange muligheder, at vi vil få et sted
af international betydning, hvis det lykkes at få ført planerne helt ud i livet, siger Kirsten Møller.
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I januar 2019 bliver der dannet en støtteforening for vandtårnet, og Kirsten Møller håber, at mange vil engagere sig.
- Jo flere medlemmer, desto tungere vejer det, når vi søger
tilskud fra kommunen og fra fonde, understreger hun.
- Læs mere på side 43-45
Læs mere: w
 ww.2700lokaludvalg.dk og
www.pilegaarden.kk.dk

HUSUMPARKEN

Nyt klubhus løfter pigefodbolden – og lokalområdet. Husum Boldklub får nyt klubhus som led i en
opgradering af Husumparken. Huset skal være et
samlingspunkt for hele lokalområdet, lyder visionen fra boldklubben.
Et hus, der på samme tid skal styrke sporten og gavne hele
lokalområdet. Sådan er visionen fra Husum Boldklub for
det klubhus, der i sommeren 2019 står klar i Husumparken.
Klubhuset erstatter det oprindelige fra 1934 – og det vil
kunne mærkes, fortæller boldklubbens formand Johnny
Erik Nielsen.
- Vi satser meget på pigefodbold, men vi har manglet ordentlige omklædningsfaciliteter. Det får vi i det ny klubhus, siger formanden.
Lokale- og Anlægsfonden har støttet et projekt, hvor brugerne selv har valgt udstyr til de ny baderum i samarbejde
med arkitekterne bag byggeriet.
- Det betyder, at faciliteterne bliver helt unikke, siger formanden, og vi håber, at det vil få endnu flere piger og kvinder til at spille fodbold.
De generelle faciliteter får også et stort løft. Det 16 millioner kroner dyre projekt bliver en fleksibel bygning, og det
ser formanden gerne kommer hele bydelen til gode.

”Faciliteterne bliver helt unikke, siger
formanden, og vi håber, at det vil få
endnu flere piger og kvinder til at spille fodbold.”
- Vi bruger det ikke om dagen, så vi håber, at især vore
ældre vil bruge det. Vi er ved at etablere en dialog med områdets boligforeninger, Ældresagen og Energicenter Voldparken i håb om, at vi kan få aktiviteter ind i huset, når det
ellers står tomt, siger Johnny Erik Nielsen.
Hvis alt går efter planen, står klubhuset klar 1. juli 2019.
Følg byggeriet på Facebookgruppen 'Husum Boldklub – nyt
klubhus'.

Husum Boldklubs Kvindesenior. Foto: Peter Meulengrath
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BELLAHØJ FRILUFTSCENE FÅR ET LØFT
Den udendørs scene ved Bellahøj er nedslidt – men
det bliver der rådet bod på i løbet af 2019.
Knækkede fliser, huller og ujævn overflade. Bellahøj Friluftscene er temmelig slidt. Men det bliver der gjort noget
ved i løbet af 2019. Det unikke anlæg er skabt af det jord,
der blev gravet op, da Bellahøjhusene blev bygget. I dag er
scenen fredet, og derfor kræver renoveringen en række
godkendelser. Bevillingen på seks millioner kroner fra Københavns Kommune er dog på plads.
Fredningen gør, at anlægget ikke bliver bygget om, men
blot bliver shinet op – og udstyret med større tilgængelighed.
Den oprindelige tidsplan sagde, at anlægget vil være klart
til genindvielse 1. august 2019 – om den plan holder, er afhængig af både godkendelser og vintervejr.

ÅRET DER GIK

ÆBLEDAG PÅ BRØNSHØJ TORV
6. oktober 2018

Foto: Kaj Bonne
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Friluftscenen er nedslidt, men nu bliver den renoveret.

DEN GRANSKENDE PIGE ER VENDT HJEM
TIL HUSUM BYPARK
Husum har fået skulptur tilbage, efter at den har
været forvist til Nørrebro.
Det vakte ramaskrig hos borgere og lokaludvalg, da Københavns Kommune i 2008 bortførte statuen Granskende Pige,
der ellers havde stået på hjørnet af Frederikssundsvej og
Korsager Allé siden 1934. Den lille statue af en pige, der er
travlt optaget af at betragte en runesten, hørte ikke hjemme, efter at pladsen var renoveret mente kommunen.
Pigen blev dømt til eksil på Nørrebro. I sommeren 2018
vendte hun endelig hjem igen – og pigen kan nu nydes i
sit gamle nabolag i Husum Bypark, der i hendes fravær er
blevet etableret på stedet. Granskende Pige er skabt af billedhuggeren Anders J. Bundgaard, der blandt andet også
står bag Gefionspringvandet og udsmykningen af Christiansborg Slot.

Anders J. Bundgaards skulptur er efter ti års fravær tilbage i sit
gamle nabolag. Foto: Kurt Lønstrup
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NATURBYEN
Bynaturcenter skal glæde børn og voksne. Drømmene rækker langt for Bynaturcenteret og Naturbyen.
Hvis pengene kan findes, vil der allerede i 2019 blive
skabt et hus med naturaktiviteter og plads til iværksættere ved EnergiCenter Voldparken
Drømmen om et bynaturcenter på EnergiCenter Voldparken i Husum lever videre.
De senere år har børn og voksne kunnet glæde sig over en
byhave med udekøkken og blandt andet høns og kaniner,
der både nydes af de hundreder af børn i de lokale børnehaver og alle andre, der har lyst til at kigge forbi. Det eksisterer under navnet Naturbyen – et navn, der også dækker
over de naturrelaterede aktiviteter i området.
Lokaludvalget har dog større planer. Og håber, at 2019 bliver året, hvor politikerne på Københavns Rådhus beslutter
sig for at afsætte midler til at projektet kan vokse sig større.
En pavillonbygning, der bliver ledig efter skoletandlægerne, vil Lokaludvalget meget gerne omdanne til mødested, naturværksted og lokaler for naturiværksættere og
foreninger. På længere sigt vil udvalget i samarbejde med
borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg omdanne strækningen fra EnergiCenter Voldparken og til Vestvolden til et
stort sammenhængende aktivitetsområde.
Fremtidsdrømmene hindrer ikke aktiviteter i nutiden.
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Visionerne er vilde for Bynaturcenteret.

Naturbyen er centrum for en lang række aktiviteter. Dem
kan man tjekke løbende på Naturbyens hjemmeside. Til
maj kan man få en smagsprøve på mange af dem, når der er
endags-festival med masser af oplevelser.
På miljøområdet er Naturparken Utterslev Mose et prioriteret indsatsområde for Lokaludvalget. Læs mere på side 32.

Følg med på www.naturbyen.dk

ÅRET DER GIK

BRØNSHØJ-HUSUM WALK
Maj 2018
Foto: Kaj Bonne
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BYSTÆVNEMØDET
BYSTÆVNEPARKEN
SKAL NYTÆNKES
- at gro et naboskab
Bystævneparken står foran store forandringer. Lokaludvalget har kommenteret på de kommunale
planer.
Et åbent, grønt og attraktivt boligområde skal ifølge visioner fra Københavns Kommune skyde frem i bebyggelsen Bystævneparken, hvor en række eksisterende boliger
må vige for nybyggeriet i forbindelse med nytænkningen
af området. I august 2018 blev et skitseforslag for den nytænkte bydel præsenteret for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Her er nogle af hovedtrækkene – og et pluk af udvalgets kommentarer:
- SKOLEN SKAL PLACERES I CENTRUM: en ny skole skal
være mødested for lokalsamfundet og placeres i et geografisk centrum. Det synes lokaludvalget er en god idé,
men man undrer sig over, at skolebyggeriet er større end
de oprindelige oplæg lagde op til.
10

-
EN DEL AF BOLIGBLOKKENE SKAL BEVARES: Ikke alt
skal rives ned. Lokaludvalget
frygter, at en bevarelse kan
stå i vejen for ønsket om at få
ressourcestærke familier til
området. Desuden ønsker udvalget seniorbofællesskaber og
et lægehus i Bystævneparken,
som ikke indgår i oplægget.
-ØGET TRAFIK: Boliger, en ny
skole og institutioner vil give
øget trafik i området. Det erkender lokaludvalget, men
man er kritiske over for et forslag om åbning af Ærtebjergvej
og en forøgelse af trafikken på
Gårdtoftevej. Man vil hellere
have en trafikal helhedsplan
for alle veje i området.
-UDSEENDE: Lokaludvalget ser
gerne, at der stilles krav om
grønne løsninger, og at der indtænkes kreative og kulturelle
elementer ind i bebyggelsen.
Udvalget er ikke begejstrede
for planer om et 10 etager højt
byggeri.
L
 æs hele kommentaren på:
www.2700lokaludvalg.dk
- under "høringer"

T
ÅRET DER GIK

SYNG HØJT!
13. september

EVERYDAY

Foto: Mathias Løvgreeen
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FAGUDVALGENE

FAGUDVALGENE:
- Få indflydelse på netop dit yndlingsområde.
Ved at blive medlem af et fagudvalg, kan du påvirke
udviklingen i din bydel – uanset, om du brænder for
sporten, bydelens udvikling, naturen, socialområdet
eller noget helt flere
Savner du noget i din bydel – og er du parat til at give en
hånd med for at skubbe udviklingen i den retning, du ønsker?

ÅRET DER GIK

MOSELØBET
Maj 2018
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Udvalgene er med til at lægge linjen for bydelens udvikling. Her er
det miljøudvalget, der har henlagt sit møde til hyggelige udendørs
omgivelser. Foto: Jens Christian Elle
Så kan en plads i et af Lokaludvalgets fagudvalg være noget
for dig. I 2018 var der valg til alle lokaludvalg i København.
Medlemmerne udgør selve lokaludvalget, men der ud over
findes fem fagudvalg, der har adgang for alle, der ønsker at
deltage. Ved at blive en del af et fagudvalg under Lokaludvalget, kan du gå i dybden med det, der interesserer dig allermest – uden at være valgt ind i Lokaludvalget. Fagudvalgene
forbereder dels sager til lokaludvalget, og sætter dels egne
projekter i gang inden for de enkelte lokalområder. Du skal
blot kontakte sekretariatet for at høre mere om, hvordan du
kan involvere dig i din bydel. Se side 45. Inden da kan du læse
mere om de fem fagudvalg på de næste sider.

BØRNE- UNGE- FRITIDSOG IDRÆTSUDVALGET

Formand for Børne- Unge- Fritidsog Idrætsudvalget: Julie Svensson.
Udvalget kaldes i det daglige BUFI og beskæftiger sig med
sager, projekter og puljeansøgninger, der er rettet mod børne- og ungeområdet samt idræts- og fritidsområdet. Det vil
sige, at store dele af bydelens skole- og fritidsliv er dækket
ind i udvalget.
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FAGUDVALGENE

BYUDVIKLINGSUDVALGET

Formand for Byudviklingsudvalget:
Palle Lolk. Foto: Thomas Skjold
Er du specielt interesseret i de fysiske rammer i bydelen? Så
kan byudviklingsudvalget være det rette for dig. Udvalget
beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger,
der drejer sig om byudviklingen. Det kan blandt andet være
sager, der handler om affald, trafik og de enkelte byrums
udformning og udvikling.

MILJØUDVALGET

Formand for Miljøudvalget: Michael Hoff.
Foto: Kurt Lønstrup
Miljøet vedrører os alle – ikke mindst nu, hvor klimaforandringerne stiller nye krav til indsatserne. Miljøudvalget
arbejder med borgernære miljø- og naturprojekter i bydelen. I 2019 skal det blandt andet handle om at få arrangeret mosetræf og naturfestival på EnergiCenter Voldparken,
men man skal også på anden vis fremme opbygningen af
Naturbyen som centrum for et spirende aktivitetsmiljø. De
mange aktiviteter bliver formidlet på www.naturbyen.dk

KULTURUDVALGET
Formand for Kulturudvalget:
Kirsten Møller.
Foto: Kurt Lønstrup
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Hvis kulturen kalder, kan du give den et fornuftigt svar gennem et medlemskab i Kulturudvalget. Udvalget beskæftiger
sig med sager, projekter og puljeansøgninger inden for både
eksisterende kulturtilbud og kulturinstitutioner og ved nye
kulturelle tiltag og enkeltstående arrangementer. Udvalget
beskæftiger sig både med børne- og voksenkultur.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Formand for Social og Sundhedsudvalget: Stine Skot.

I en sammensat bydel som Brønshøj, Husum og Tingbjerg,
er der behov for at anskue socialområdet fra flere vinkler, og
måske har du et særligt fokusområde, du gerne vil beskæftige dig med inden for emnet. Udvalget beskæftiger sig med
sager, projekter og puljeansøgninger inden for social- og
sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Udvalget beskæftiger sig med tilbud og aktiviteter,
der retter sig mod både unge og voksne borgere.
Har du lyst til at være en del af et af udvalgene? Så kontakt
Lokaludvalgets sekretariat, se side 45.

ÅRET DER GIK

EN SOMMERDAG PÅ BELLAHØJ
24. august
Foto Kaj Bonne
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SKOLERNE I BYDELEN

MØD DEN LOKALE
FOLKESKOLE
De fem folkeskoler i Brønshøj, Husum og Tingbjerg
har vidt forskellige profiler og fokusområder. Hen
over de næste sider kan du møde bydelens folkeskoler
– og læse, hvordan de ruster sig til fremtiden
Der bygges til og bygges om. Der laves planer og rapporter – og
der efteruddannes lærere og udpeges indsatsområder.
De fem folkeskoler i Brønshøj, Husum og Tingbjerg står
langt fra stille. I en bydel, der er sammensat af mange forskellige typer mennesker, er det vigtigt, at de enkelte skoler
er opmærksomme på at leve op til folkeskolelovens krav
om solid undervisning og fortrolighed med dansk kultur og
historie, så eleverne bliver klar til at deltage i demokratiet.
De enkelte skoler har ansvar for – og ret til at planlægge,
hvordan det skal gøres, og hvor man især vil lægge særlig
opmærksomhed. Det benytter skolerne i Brønshøj, Husum og
Tingbjerg sig af. Hen over de næste sider kan du møde bydelens folkeskoler og læse mere om, hvordan de sikrer bydelens
børn og unge den bedste uddannelse .

FÆLLESSKAB OG INDIVIDUALITET
GÅR I SPÆND
Husum Skole inviterer til samvær – men holder
også et skarpt blik på den individuelle elev.
På Husum Skole kender eleverne hinanden.
Skolens fredede hovedbygning fra 1930 er bygget omkring
en aula, og det gør, at eleverne ikke kan undgå at mødes på
16

Bydelens fem folkeskoler har forskellige profiler.
Dem kan du læse mere om hen over de næste sider.

Skoleleder: Annette Samsøe Jensen.
Foto: Kurt Lønstrup

kryds og tværs. Men der satses også stærkt på at udvikle det
enkelte barns potentiale og skabe kontinuerlighed i barnets
skolegang, fortæller skoleleder Annette Samsøe Jensen.
- I de små klasser har vi et tæt samarbejde med vores
fritidshjem, hvor en del af undervisningen foregår. Der er to
voksne omkring børnene i den understøttede undervisning.
Børnene møder de samme pædagoger i skolen og på fritidshjemmet, siger skolelederen.

Skolen arbejder målrettet med tidlig indsats.

Sundhedsplejersken laver en motorisk og fysisk screening,
vi laver den obligatoriske sprogtest og vi iagttager, hvordan barnet angriber opgaver og ideer. Lærere og pædagoger drøfter på konferencer, om nogle af børnene har
udfordringer, som vi skal tage hånd om, og hvordan vi skal
sikre børnenes udvikling – også hvis barnet har særligt
gode evner.
I udskolingen gør man på flere måder skolen attraktiv,
så eleverne forbliver i folkeskolen. Blandt andet gennem
udveksling med en tysk skole, hvor børnene bor hos hinandens familie, og via A-fag, som er et samarbejde med
ungdomsskolen.
- Udskolingen har også temaperioder, hvor elever har
ubetinget fokus på det, de selv har valgt at fordybe sig i. Det
styrker blandt andet deres valgparathed i forhold til ungdomsuddannelse, siger skolelederen, der også lægger vægt
på tæt forældresamarbejde – både mellem skole og hjem og
mellem forældrene indbyrdes.
- Forældre skal kende hinandens børn. Det støtter bedst
op om det gode fællesskab og den enkeltes læring, siger
skolelederen.
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SPROG OG FÆLLESSKAB ER I CENTRUM
På Tingbjerg Skole har man sat ind mod et dårligt ry
– og det mærker man en god effekt af.
Tingbjerg Skole har gennem årene haft svært ved at tiltrække elever. Men den skude er ved at vende, fortæller
skoleleder Marco Damgaard.
- Vores elevtal vokser. For nogle år siden var vi nede på
400 elever, men om få år vil vi være 600-700 elever. Vi får

ÅRET DER GIK

FASTELAVN I HUSUM BYPARK

Foto Kaj Bonne
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Tingbjerg Skole formår at tiltrække stadigt flere
ressourcestærke elever. Foto: Kurt Lønstrup

Skoleleder: Marco Damgaard.
Foto: Kurt Lønstrup

stadigt flere elever fra ressourcestærke familier, der typisk
har valgt andre skoler førhen, siger skolelederen.

”Forældre skal kende hinandens børn.
Det støtter bedst op om det gode fællesskab og den enkeltes læring”
- Vi har stærkt fokus på tryghed, trivsel og faglighed.
Vi kører fagkonferencer på alle årgange og taler alle børn
igennem. Det hjælper, for mere end 85 procent af vore elever
får nu over to i karakter i dansk og matematik, siger Marco
Damgaard.

”Vi får stadigt flere elever fra ressourcestærke familier, der typisk har valgt
andre skoler førhen”
Elevernes faglige og sociale spænd gør, at skolen kører
holddeling i 1. til 5. klasse, hvor der undervises i mindre
grupper med ekstra lærerkræfter. Sideløbende kigges der
især på de mindste elevers sproglige udvikling.
I udskolingen handler det i høj grad om at skærpe elevernes opmærksomhed på egen læring og fremtid.
- Vi har systematiske samtalecirkler med alle elever fra
6. til 9. klasse. Tre gange om året har lærerne en samtale
med eleverne og det bliver udgangspunkt for de to årlige forældresamtaler. Vi vil hele tiden være i dialog med
børnene om deres tanker og udfordringer, så de kan være
mere reflekterende over deres egen læring.
Tingbjerg Skole skal i de kommende år helhedsrenoveres
for 90-100 millioner, så den klima- og arbejdsmiljømæssigt vil blive tidssvarende.
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GLÆDEN VED AT LÆRE
På den nyrenoverede Brønshøj Skole er undervisningen planlagt, så eleverne altid oplever en klar
linje. Desuden skal eleverne hjælpe hinanden for at
styrke fællesskabet.
Mange husker nok folkeskoletiden som en periode, hvor
slidte bøger med tape i ryggen måtte trækkes igennem
årgang efter årgang – og hvor et fag stod og faldt med,
hvilken lærer man fik.
Sådan er det ikke på Brønshøj Skole. Her forbereder
lærerne på de enkelte klassetrin sig i fællesskab, og der

”Man skal ikke være heldig, fordi man
har fået den gode lærer. Lærerne skal
hjælpe hinanden med at forberede undervisningen, så eleverne i 4A, B og C
lærer det samme”
lægges en linje i undervisningen for samtlige årgange.
- Man skal ikke være heldig, fordi man har fået den gode
lærer. Lærerne skal hjælpe hinanden med at forberede
undervisningen, så eleverne i 4A, B og C lærer det samme.
Linjen går igennem alle trin, så der undervises på samme
måde i indskoling og udskoling, siger skoleleder Mikkel
Wiene.

Skoleleder Lise Verlin.
Foto: Kaj Bonne
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Brønshøj Skole er blevet renoveret og har fået nye bygninger.
Foto: Kurt Lønstrup

Skoleleder: Mikkel Wiene.
Foto: Kurt Lønstrup

Det handler især om det praktiske og problemløsende – og
om at bogsystemer ikke må styre undervisningen.
- Lærerne beslutter, hvordan man skal arbejde med for eksempel sandsynlighedsregning, og så finder de i fællesskab
frem til midlerne. Det kan være fra læringsportaler, spil,
bøger og lignende. Det tager lang tid, men det betyder, at vi
har en kontinuerlig drøftelse om pædagogik, siger Mikkel
Wiene, der formulerer visionen for Brønshøj Skole sådan.
- Jeg vil lave en skole, der ikke ligner den, jeg selv gik i. Vi
skal bevare glæden ved at lære, og alle elever skal opleve,
at de lykkes, og at de er noget værd for andre. På den måde
fastholder vi også eleverne hele vejen gennem udskolingen.

EN SKOLE I EVIG BEVÆGELSE
På Bellahøj Skole er idræt og bevægelse i højsædet
Eleverne på Bellahøj Skole må ikke være bange for at få sved
på panden.

”Idræt og bevægelse er vejen til nye og
stærke fællesskaber, men naturligvis
har vi også fokus på kvalitet i undervisningen generelt”
Skolen har nemlig et særligt sats på idræt og bevægelse – et
sats, der får et ekstra løft, når skolens nye udskolingsbygning

Bellahøj Skole har særligt fokus på bevægelse - og det kan man
tydeligt se allerede ved hovedingangen. Foto: Kurt Lønstrup
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Korsager Skole har stort fokus på det musiske - men glemmer ikke,
at de boglige fagligheder også er vigtige.
med blandt andet en stor idrætssal bliver taget i brug i sommeren 2019, og når en helhedsrenovering med ny udsugning,
ny belysning, bedre akustik og en indretning med plads til
bevægelse er gennemført.
- Vores skole har mere idræt end andre skoler, og vi bygger
undervisningen op om bevægelse. Vore nye udearealer
bliver også indrettet som et læringssted, der appellerer til
træning, for eksempel med ophængte bogstaver og tal, som
børnene kan blive sendt ud for at bruge aktivt, og med et
tegnet solsystem, der kan bruges i undervisningen, siger
skoleleder Lise Velin.
- Idræt og bevægelse er vejen til nye og stærke fællesskaber, men naturligvis har vi også fokus på kvalitet i undervisningen generelt, siger hun.
Bellahøj Skole er som en af blot to folkeskoler i København
eliteidrætsskole. Hvert år optager syvendeklasserne 28
elever ud af et felt på mere end 100. Både elever fra København og andre kommuner kan optages. Undervisningen
tilrettelægges, så eleverne får tid til at træne uden at det
går ud over de øvrige fag. Sideløbende har skolen et bredere
samarbejde med Efterslægtens HF, der også har en idrætsprofil.

DEN MUSIKALSKE SKOLE
På Korsager Skole er musik og kultur en fast del af
skolelivet
Violiner, fløjter og andre instrumenter fylder godt på
Korsager Skole. Skolen har i samarbejde med den frivillige
gruppe Musikalliancen en stor opmærksomhed på elevernes
møde med klassisk musik.

”De andre i klassen skal synes, at det er
sejt, når nogen er dygtige – uanset om
man er nørdet inden for noget fagligt,
eller inden for at stå på skateboard”
- Vi har flere forløb, hvor musikere er med i undervisningen,
og hvor børnene selv laver forestillinger. Mange børn vælger
også at få gratis undervisning af Musikalliancen, fortæller
skoleleder Peter Aksten.
På mellemtrinnet fortsætter det kulturelle element.
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Skoleleder Peter Aksten.
Foto: Kurt Lønstrup
- Vi er partnerskole med Det Kongelige Teater, hvor vi har
forløb om ballet og opera. De ældre elever kommer desuden ind på teatret og får kurser i kropssprog, så de bliver
bevidste om, hvordan de taler, selv om de ikke siger noget,
fortæller Peter Aksten.
Overbygningen slipper ikke det kulturelle, men fra 7. klasse tilføjes et naturfagligt præg. For tiden er samarbejdspartneren Vand og Energi, hvor eleverne arbejder praktisk
med klimatilpasning.
Musik og kultur udelukker ikke den klassiske faglighed. I
2017 blev en elev fra skolen danmarksmester i matematik.
- Folkeskolen er for alle, både de fagligt svagere og de
stærke, og vi gør alt for at skabe fællesskaber. De andre i
klassen skal synes, at det er sejt, når nogen er dygtige –
uanset om man er nørdet inden for noget fagligt, eller inden
for at stå på skateboard, siger skolelederen.
Korsager Skole skal i nær fremtid gennem en større renovering, der ud over en opdatering af indeklima, tage og
vinduer også vil løfte toiletter og udearealer.

SE SKOLERNES PLACERING PÅ KORTET SIDE 46

ÅRET DER GIK

MOSETRÆF
3. juni 2018

Foto: Jens Christian Elle
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BYNATURAKTIVISTEN

RIKKE GÅR I AKTION FOR
BYENS NATUR
Rikke Milbak arbejder for mere natur i byens
parker, haver og baggårde. I 2018 fik hun Brønshøj-Husums bydelspris for sit arbejde
Læg kontrollen fra dig, lad plæneklipperen holde længere
hvil mellem runderne på græsplænen – og lad ukrudtet stå,
hvis du ser noget, du synes er pænt. Sådan lyder rådene fra biologen Rikke Milbak, der de senere år har markeret sig som en
stærk og konstruktiv fortaler for mere natur i byerne. I 2018 fik
hun Lokaludvalgets Bydelspris for sit arbejde med at formidle
forståelsen af bynatur i både naturområder og private haver.
- Bynatur er meget oppe i tiden, men ofte handler det om at
tilføre dyrkede områder. Jeg arbejder i stedet med den natur,

”Jeg formidler viden om de arter, vi kan
se i de nærmeste naturområder”
der ikke er nyttebetonet. Jeg formidler viden om de arter, vi
kan se i de nærmeste naturområder, siger Rikke Milbak, som
man blandt andet har kunnet møde ved EnergiCenter Voldparken og i Kirkemosen, hvor hun sammen med frivillige naturplejere har skabt levesteder for byens dyr og planter.
Naturen i både baggårde og villahaver er mangfoldig, men
den bliver først synlig, når man slipper kontrollen – eller naturen selv tager fat.
Tørken i sommeren 2018 er et godt eksempel. Her har mange
nok bemærket et mylder af blomster, der normalt ikke indfinder sig græsplænen.

Rikke Milbak arbejder med naturopfattelse og den helt konkrete
nære natur. Foto: Kurt Lønstrup
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BYDELSPRISEN:
Bydelsprisen uddeles af Lokaludvalget og kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, forretninger og
enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for en
levende udvikling i Brønshøj-Husum. Tidligere modtagere tæller Natteravnene, Husum Boldklub, forfatteren Bjarne Reuter og Leif Petersen, der blandt andet
etablerede Bellahøj Kræmmermarked og Copenhagen
Jazz Club.

- Man plejer at slå græsplænen hver uge om sommeren, men
det var ikke nødvendigt. Samtidig kan græsset ikke tåle, at det
er så tørt, og det gav plads til mere sjældne arter, der altid har
været der, men ikke har været synlige på grund af græsset,
siger Rikke Milbak, der opfordrer til, at alle går i gang med at
styrke bynaturen.
- Uanset om man har altankasse, en baggård eller en have,
skal man gå efter arter fra den danske plantepulje. Det kan
være en udfordring, for de er svære at købe, men man kan for
eksempel samle frøkapsler i naturen og så dem selv, men man
kan også kombinere planteskoleplanter og naturplanter, så
man har blomster til gavn for insekterne, siger biologen.
Hun understreger, at bynatur som sådan ikke rykker meget
på den danske biodiversitet.
- Men det rykker på folks forståelse af naturen og dens sammenhænge. Så på den måde gør det en forskel.
Læs mere på www.rikkemilbak.dk

MERE NATUR I HVERDAGEN
Det behøver ikke at være svært at få mere natur i hverdagen. Her er tre gode råd fra Rikke Milbak.

●

●

●

Lad ukrudtet være. Meget af det, vi kalder ukrudt, er oprindelige
danske planter, der både pynter og hjælper insekter.
Hent frøkapsler i naturen: Især strandens planter er velegnede
til at blive sået i byen, fordi de er hårdføre.
Værn om de gamle træer: Selv hvis de er ved at dø, er der god
grund til at lade dem stå. De tiltrækker insekter, og nedbrydningen er spændende at følge.
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BRØNSHØJ BOLDKLUB



BRØNSHØJ BOLDKLUB
FEJRER RUND DAG
Til maj er det 100 år siden, at Brønshøj Boldklub blev stiftet – det udløser fest og fødselsdagsønsker fra klubben, der holder til i Tingbjerg.
Det var en umådelig levedygtig idé, der i 1919 opstod hos fire
unge knægte; Brønshøj skulle have en boldklub – og de fire
kammerater skulle være bagmænd. Som sagt, så gjort – 15.
maj 1919 holdt de stiftende generalforsamling i Brønshøj
Tivoli, der lå på Brønshøj Torv.
Brønshøj Boldklub findes efter adskillige op- og nedture

”Vi har ligget i Tingbjerg i mere end 40
år, og vi forsøger at spille en rolle både
som sportsklub og ved at vise socialt
ansvar, hvor vi får de unge til at beskæftige sig med noget fornuftigt”
den dag i dag. De oprindelige omklædningsfaciliter, der
bestod af store kloakrør, som Københavns Kommune ikke
havde gidet fjerne efter et kloakeringsprojekt i den dengang
så fjerne bydel, blev efter få år erstattet af et klubhus på
Rådvadvej, hvor man spillede på opfyldt mosejord. Siden
1977 har hjemmebaner og klubhus ligget i Tingbjerg – og
her er klubben i gang med at forberede den store fejring af
100-årsdagen i 2019.
- Vi er på vej med et jubilæumsskrift, som kommer i marts
Klubbens medlemmer samlede sig
til fællesfoto i årene efter stiftelsen.
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Årene har budt på mange sportslige triumfer.

eller april, og så holder vi reception på årsdagen 15. maj. Vi
er desuden ved at sætte en ungdomsturnering op, og endelig
holder vi jubilæumsfest den 25. maj, hvor vi håber at have
en hjemmekamp i 2. division, siger Dennis Kjeldsen, der er
direktør i Brønshøj Boldklub.
Han fortæller, at der også er overvejelser om at inddrage
hele bydelen i festen.
- Vi har ligget i Tingbjerg i mere end 40 år, og vi forsøger
at spille en rolle både som sportsklub og ved at vise socialt ansvar, hvor vi får de unge til at beskæftige sig med
noget fornuftigt. Vi har sociale partnerskabsaftaler, tidlig
foreningsstart og samarbejder på både lokalt og politisk
niveau, så det vil være naturligt, at bydelen også bliver involveret i fejringen, siger direktøren.
Boldklubben har bedre faciliteter end nogensinde før. Der
er gode omklædningsfaciliteter, to store kunstbaner og
belysning på banerne – der er frit tilgængelige for alle, når
boldklubben ikke selv træner. Klubben har også mange hold
for seniorspillere og gamle drenge, der er helt op til 75 år,
men har en smule sværere ved at få fat i de yngste spillere.
Det påvirker direktørens fødselsdagsønsker.
- Vi vil gerne ramme bredere. Vi ønsker os intelligente
legeredskaber, små boldområder og andet, der kan gøre os

”Det vil være naturligt, at bydelen også
bliver involveret i fejringen”
endnu mere attraktive i lokalområdet. Vi vil gerne have liv
hernede. Det vil også give bedre rekruttering til fodbolden.
Da jeg startede i klubben, kom jeg også hernede for at spille
bordtennis og kort, når jeg ikke spillede fodbold – der var et
blomstrende klubliv dengang, siger Dennis Kjeldsen.
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BIBLIOTEKERNE I BYDELEN

BIBLIOTEKERNE SKAL GIVE
FÆLLESSKAB OG VIDEN
Fællesskab og litteraturformidling vil være
omdrejningspunkter i fremtidens biblioteker.
Det er mange år siden, at bibliotekerne var stille katedraler,
hvor bibliotekarer manede til tavshed, hvis man tillod sig så
meget som et host på det forkerte tidspunkt.
Dagens biblioteker er levende huse, der benyttes til mange
forskellige formål; mødested, bogudlån, borgerservice,
arrangementer og naturligvis informationssøgning. Det
fortæller biblioteks- og kulturhusleder Rasmus Elleby fra
Brønshøj Bibliotek.
Selv om bøger har fået konkurrence af en digital udvikling, betyder det ikke, at bibliotekerne er mindre populære,
fortæller bibliotekslederen.
- Det er stadig godt halvdelen af borgerne, der bruger bibliotekerne. Vi har en gruppe, der er helt selvhjulpne, men vi
har også folk, der efterspørger vejledning. Udviklingen går

ÅRET DER GIK

2700 KULTURDAG
9. juni 2018
Foto Kaj Bonne

28

Der er bredde i de lokale bibliotekers
arrangementer i både Tingbjerg, Husum
og Brønshøj. Her er der kartoffeldag på
Brønshøj Bibliotek. Foto: Kurt Lønstrup
stærkt, og det gør det ikke nødvendigvis nemmere for folk
at finde de oplysninger, de søger.
Bibliotekslederen frygter ikke for bibliotekernes fremtid.
- Fremtiden har mere fokus på materialer til børn og unge,

”Vi er et sted, hvor høj og lav har lige
adgang. Vi skal være et demokratisk
og neutralt mødested for alle”
men de voksne bliver ikke glemt. Vi oplever, at mange fortsat gerne vil have ro og fordybelse og lukke ned for det digitale. Men jeg tror, at vi kommer til at se faldende udlån af
fysiske bøger til voksne, og at bibliotekerne i endnu højere
grad bliver et mødested, hvor man samles om litteraturen.
Vores opgave er ikke blot at stille bøger til rådighed, men at
formidle litteraturen. Det kan være gennem bøger, digitale
ressourcer eller gennem arrangementer, siger bibliotekslederen, der også peger på bibliotekernes samfundsmæssige
betydning.
- Vi er et sted, hvor høj og lav har lige adgang. Vi skal være
et demokratisk og neutralt mødested for alle.

BIBLIOTEK OG SKOLE I
TÆT SAMARBEJDE
Samarbejde i Tingbjerg kan tjene til inspiration for andre skolesamarbejder
Da det ny bibliotek og kulturhus i Tingbjerg blev åbnet i
oktober, var det startskuddet til et tæt samarbejde mellem
Tingbjerg Skole og biblioteket, der ligger dør om dør. Skole
og bibliotek har fælles drift og fælles viceværter og pedeller
samt et fælles nøglesystem, så man kan færdes mellem de
to institutioner døgnet rundt.
Desuden fungerer biblioteket også som skolebibliotek.
- Al fritidslæsning foregår på biblioteket, hvor skolen
betaler for bibliotekarservice i et antal timer om ugen. Biblioteket har en ansat, der løser biblioteksopgaver for skolen,
siger Jan Lindboe, der som chef for Kultur Nord er øverste
ansvarlige for blandt andet bibliotekerne i bydelen.
Alle klasser besøger biblioteket efter tur i løbet af året.
Her lærer de blandt andet om informationssøgning og om
bibliotekets og kulturhusets muligheder, og eleverne kan
låne bøger fra hele landet på et særligt skolelånerkort. Det
kan ses på besøgstallene.
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BIBLIOTEKERNE I BYDELEN
- Når de har besøgt biblioteket om dagen, kommer de ofte
igen om aftenen, og vi ser også en afsmitning til forældre
og søskende, som bliver trukket med ind i kulturhuset, siger

”Når de har besøgt biblioteket om dagen, kommer de ofte igen om aftenen,
og vi ser også en afsmitning til forældre og søskende, som bliver trukket
med ind i kulturhuset”
kulturchefen, der mener, at erfaringerne fra Tingbjerg kan
bruges andre steder.
- Mange kulturtilbud ligger halvtomme hen i dagtimerne, men ved at lægge dem sammen med skoler eller andre
institutioner får man dem brugt optimalt.

SE BIBLIOTEKERNES PLACERING PÅ KORTET SIDE 46

ÅRET DER GIK

SULTANA ETNISK MODESHOW
Uge 42 2018

Foto Kaj Bonne
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NYE MEDLEMMER AF LOKALUDVALGET

IDA JØRGENSEN

54 år // Lektor // Bor i Husum

MEDLEM AF BYUDVIKLINGSUDVALGET
Hvorfor valgte du at stille op til lokaludvalget?
Brønshøj-Husum er et dejligt område med mange værdier;
Utterslev mose, små parker og grønne arealer rundt omkring,
Københavns ældste kirke og mange gode fællesskaber. Det vil
jeg gerne være med til at passe på og udvikle.

Hvilke områder vil du fokusere på i dit arbejde og hvorfor?
Jeg vil gerne være med til at gøre Brønshøj-Husum tryggere,
grønnere og mere rekreativt. Jeg bor ved siden af Husumparken og så, hvilken forandring det havde for nærmiljøet, at
parken blev fornyet.

Hvordan ser bydelen ud om fire år?
Om fire år er de grønne områder mere tilgængelige, området
er trygt, der er mange gode kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter, og der er sket yderligere fornyelser i respekt for bydelens værdier. Det er blevet nemmere at komme til Brønshøj-Husum fra de øvrige bydele.

JARL FEYLING

28 år // Bor i Brønshøj

NÆSTFORMAND I LOKALUDVALGET
Hvorfor valgte du at stille op til lokaludvalget?
For at få indflydelse på og kendskab til de beslutninger der
træffes i vores bydel.

 vilke områder vil du fokusere på i dit arbejde H
og hvorfor?
På at løfte byens tilbud/muligheder til gavn for flest mulige
beboere.

Hvordan ser bydelen ud om fire år?
Forhåbentligt i gang med metrobyggeri.
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STORMØDE OM UTTERSLEV MOSE

ET MYLDER AF IDEER OM
UTTERSLEV MOSE
Deltagerne måtte nærmest sidde på skødet af
hinanden, da der i november var stormøde om
Utterslev Mose
Med omkring 60 deltagere var der mere end overtegnet, da
interesserede borgere, embedsfolk og foreninger fra Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Gladsaxe Kommune 19. november
mødtes i naturhuset Streyf på Rådvadsvej for at diskutere
Utterslev Moses fremtid og udvikling.
Udgangspunktet var to kommunale planer for området – en
helhedsplan og en udviklingsplan.
Formanden for Brønshøj-Husums Lokaludvalgs Miljøudvalg Michael Hoff betegnede planerne som 'et katalog over
blåstemplede muligheder'. Der følger ikke kommunale penge
med – og derfor skal der tænkes kreativt for at få gjort ord til
virkelighed.
- Men vi tror på, at der blandt borgere, embedsmænd og
foreninger er vilje til at engagere sig i at gøre mosen bedre
for svampe, træer og dyr – også de tobenede, understregede
formanden.
Troells Melgaard fra Utterslev Moses Naturplejelaug opfordrede til, at man kiggede bredt på Naturparken og ikke blot
fokuserede på de tre store søer, der blev udgravet i 1940erne
for at skabe et rekreativt område i det, der tidligere var en
blanding af tørvemose og landbrugsjord.
- De små vandhuller i området er biologisk set de vigtigste at
få reddet, sagde han og opfordrede til punktindsatser. Den helt
store genopretning er der nemlig ikke penge til.
- Det vil koste 50-100 millioner kroner at redde Utterslev
Mose på en gang, og de penge får vi ikke, konstaterede han.
Jens Christian Elle fra sekretariatet for Brønshøj-Husums
Lokaludvalget opridsede udvalgets ønsker til mosen. Vi vil
gerne have en samlet naturpark, hvor folk omkring den tager
ejerskab og engagerer sig, sagde Jens Christian Elle blandt
andet.
- Lokaludvalget har penge til at sætte nogle projekter i gang,
men det kræver, at vi vil gøre noget sammen.
Den vilje viste sig i allerhøjeste grad, da de 60 deltagere blev
delt ud på grupper for at ideudvikle.
I boksen
kanJohannsen
du læse nogle
Niels
'Åmand'
deleraf
udguldkornene:
af
sine erfaringer med god naturpleje.
Foto: Kaj Bonne
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Folk sad tæt, da der var stormøde
om Utterslev Mose. Foto: Kaj Bonne

Et nyt hus

Naturværkstedet Streyf er stort set altid booket. Derfor er der behov for et nyt foreningshus. Udover etableringen af Naturbyen kan
der bygges på den kommunale oplagsplads på Mosesvinget 91.

Engager de udsatte

Mange af Københavns almene boliger ligger tæt på Utterslev
Mose. Derfor er det oplagt at bruge mosen til for eksempel opkvalificering af socialt udsatte gennem arbejde med naturen.

Red øerne

Øerne i mosen er ved at erodere. Man kan slå to fluer med et smæk
ved at skære siv bort fra mosebredderne og bruge dem til at styrke øerne.

Fjern træer

Langs søbredderne vokser der selvsåede træer. De står i vejen for
udsigten, og kommunen har kun skåret dem ned. Rødderne bør
graves op, så træerne forsvinder.

Lad græsset vokse

I stedet for at slå græsset med store plæneklippere, kan man i
stedet skære stier igennem vildtvoksende græs. Plænegræs giver
mindre mulighed for, at sjældne arter dukker op – og det tiltrækker
gæs, der kvitterer med store mængder afføring.

Byg broer

Naturoplevelsen kan øges, hvis der bygges broer ud i sivskovene.

Bedre skiltning

Skiltene i mosen er i dårlig stand. De skal fikses op og suppleres
med QR-koder.

Mere leg – mindre affald

Brug væltede træstammer som legeredskaber og lav flere affaldsstationer.

Skab identitet

Budskabet om mosens værdier skal spredes til borgerne i Brønshøj-Husum.
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BORGERPANELET:
TRYGHED
DET VI KAN LIDE
Casper Johansen har tæt kontakt
til de unge i Brønshøj og Husum.
Foto: Kurt Lønstrup

OPLEVELSEN AF TRYGHED ER UDFORDRET I
BRØNSHØJ-HUSUM
Knap hver femte borger i Brønshøj-Husum føler
sig utrygge i deres bydel. Det skyldes blandt
andet bandeopgør og utilpassede unge, vurderer
bydelens pædagogisk opsøgende medarbejdere,
og derfor sættes der massivt ind for at hjælpe de
unge til at finde deres plads i lokalsamfundet
18 procent eller knap hver femte af Brønshøj-Husums beboere
føler sig utrygge i bydelen. Dermed lægger de sig i den tunge
ende blandt de 14 bydele, der indgår i Københavns Kommunes
seneste tryghedsundersøgelse fra 2018. Kun på Ydre Nørrebro
og Bispebjerg er den oplevede utryghed større.
- Bandekonflikter øger naturligt nok utrygheden. Men mange oplever det også som utrygt, når unge hænger ud i boligforeningernes kældre eller på gaden, hvor de måske ryger hash,
maler graffiti og laver småhærværk, siger Casper Johansen,
der er pædagogisk opsøgende medarbejder på Ressourcegården. Det er en ret ny konstruktion, hvor gadeplansmedarbejderne arbejder ud fra en fælles matrikel, der også fungerer
som samlingssted for grupper af unge. Ressourcegården ligger
i Voldparken, hvor en af bydelens større koncentrationer af
utilpassede unge findes.
Gadeplansmedarbejderne arbejder med at skabe relationer
til de unge og hjælpe dem ind i for eksempel foreningslivet og
i områdets klubber. Ikke alle er dog klar til at indgå direkte i
områdets tilbud, og der kan Ressourcegården fungere som en
slags mellemstation.
- Vi kan have en gruppe unge, der ikke er klar til at starte i
en ungdomsklub. Så laver vi aktiviteter, der forbereder dem
specifikt på at indgå i klubben. Når de skal starte, tager en
medarbejder med og sikrer en gnidningsfri overgang, siger
Casper Johansen om det lange stræk med at øge tryghedsfølelsen i bydelen.
Men er der grund til at være utryg?
- Ikke for almindelige borgere. De unge generer ikke en
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ældre dame, der for eksempel går igennem Voldparken om aftenen. Og det er meget sjældent, vi hører om tasketyverier og
gaderøverier, der foregår uden for egne grupperinger. Men det
er klart, at det påvirker folk, når grupper af unge hænger ud på
gaden, og der har vi en stor indsats med at få fortalt borgerne i
bydelen om vores arbejde og om de enkelte grupperinger, siger
Casper Johansen.

TINGBJERG: TÆT SAMARBEJDE
GAVNER TRYGHEDEN
Samarbejde, fællesskab og ordentligt sprog er nøgleordene for
tryghedsindsatsen i Tingbjerg. Her arbejder et selvstændigt
gadeteam med unge, der udviser risikoadfærd. Samtidig har
man sat ind med udvidet ungdomsklub og øget opmærksomhed på fritidsaktiviteter, fortæller skoleleder Marco Damgaard.
Men noget så basalt som sproget spiller også en rolle.
- Hvis der i vores sprogbrug ligger en tone af, at bydelen og
skolen er problemfyldt og at de unge ikke vil gå i skole, bliver
det selvopfyldende, siger Marco Damgaard.
- Reelt oplever vi en stærkt positiv udvikling herude. Ungdomskriminaliteten falder, og den ligger langt under kriteriet
for at komme på ghettolisten, siger skolelederen, der roser
områdets ressourcestærke familier for at være med til at løfte
kvarteret – blandt andet ved at sætte deres børn i den lokale
folkeskole.

Skoleleder Marco
Damgaard fra Tingbjerg Skole mener, at
øget samarbejde er
vejen frem.
Foto: Kurt Lønstrup
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UDDRAG FRA BORGERPANELET

BORGERPANELET 2018
I oktober 2016 lavede Brønshøj-Husum Lokaludvalg et borgerpanel. Knap 3.700 af bydelens
35.000 mennesker over 15 år er medlem.
Borgerpanelet er en slags rådgivende organ for
Lokaludvalget, der fire-seks gange årligt sender
spørgeskemaer ud. Svarene bliver brugt i udvalgets arbejde.

HER ER NOGLE AF SVARENE FRA
UNDERSØGELSERNE OMKRING
COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX
TAL:

32%

mener, at CHGP er et event,
der giver værdi til bydelen

50%
mener, at CPHG generer mere
end det gavner

40%
oplevede gener ved CPHGP

CITATER FRA PANELUNDERSØGELSEN
Giv Prins Joachim en Playstation i stedet for.

·

Jeg elsker, at der sker noget i vores bydel.

·

Det hører ikke hjemme i en by alt for mange gener.
Forurener støj mm

·

CPH Historic Grand Prix er berigende
og opmunterende for vores totalt oversete bydel !!!

36

Løbet bør holdes et sted hvor det ikke generer så mange
mennesker, camping, trafik med støj og forurening.

·

Det er besværligt med offentlig transport under
afholdelse af Bellahøj Historic Grand Prix

·

Grøn by rimer ikke på motor.
Det giver bare ikke mening.

ÅRET DER GIK

JUL I VANDTÅRNET
8. december 2018

Foto Kaj Bonne
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UDDRAG FRA BORGERPANELET
Jeg kom ikke til selve eventen, men mener,
at det er en god idé for byen. Dog blev jeg irriteret over,
at jeg ikke kunne cykle igennem det om aftenen,
når alt var lukket og spærret af.
Det kunne man evt. overveje til næste gang.

·

Jeg synes at entrébilletterne er for dyre og det er en stor
skam at de har skærmet af, så man ikke kan kigge med
udefra - det gav det et større præg af at være
bydelens fest og ikke kun et eksklusivt arrangement
for de velstillede.

·

Please plant nogle træer, de motorer kan ikke
have været helt milde for klimaet.

·

Jeg synes det er ærgerligt at der bliver dækket helt af,
så man slet ikke kan se hvad der foregår.
Vi skal lægge bydel til, men må ikke se noget
uden at betale. Det ville betyde noget for bydelen
at få et par kighuller tror jeg.

SÅDAN BRUGES UNDERSØGELSERNE
FRA BORGERPANELET

Undersøgelserne fra brugerpanelet får ikke blot lov til at samle
støv i en skuffe. De bruges i Lokaludvalgets arbejde – og nogle
gange bliver resultaterne også brugt til at påvirke politikerne
på Rådhuset. 20. september sendte Brønshøj-Husum Lokaludvalg et brev til Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns
Kommune. Emnet var Copenhagen Historic Grand Prix, der
hvert år bliver kørt i bydelen.
I brevet gjorde udvalget opmærksom på, at 40 procent af de
adspurgte i borgerpanelet oplever gener ved grand prixet, og
at man derfor ville henstille til, at motorløbet blev afviklet i et
mindre tæt beboet område. Ganske vist var der en rammeaftale for arrangementet, men Lokaludvalget håber at være med
til at sikre, at løbet ikke får tilladelse til afholdelse i området
fremover. Indtil videre finder det dog sted i 2019 igen.

D
 u kan tilmelde dig borgerpanelet på:
www.2700lokaludvalg.dk

ÅRET DER GIK

HALLOWEEN
26. oktober 2018
Foto: Morten Gersager
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NYE MEDLEMMER AF LOKALUDVALGET

PERNILLE UTZON-FRANK " TRILLE"
74 år // Pensionist // Bor i Utterslev

MEDLEM AF SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Hvorfor valgte du at stille op til lokaludvalget?
Jeg er med i en nystartet forening Mosefundet, og vil gerne
være med til at etablere seniorbofællesskaber i bydelen. Jeg
vil gerne være med til at skabe en bydel med bæredygtighed,
kultur og trygheden for alle.

 vilke områder vil du fokusere på i dit arbejde H
og hvorfor?
I Social-og sundhedsudvalget vil jeg gerne fokusere på udvikling af lægehuse/sundhedsklinikker i bydelen, gerne med
en bred personalesammensætning. Så der er tryghed for alle
borgerne i bydelen.

Hvordan ser bydelen ud om fire år?
Jeg forestiller mig bydelen som en grøn, bæredygtig del af København. Med et varieret udbud af boliger, blandt andet seniorbofællesskaber. Med vandtårnet som endnu et kulturelt
mødested for bydelens borgere og Utterslev mose oprenset og
værested for planter, dyr og mennesker.

METTE BASBØLL

44 år // Sognepræst Tingbjerg Kirke

MEDLEM AF SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Hvorfor valgte du at stille op til lokaludvalget?
Jeg ville gerne have en større forståelse for det der rører sig i
hele bydelen samt at give Folkekirken en stemme i Lokaludvalget.

 vilke områder vil du fokusere på i dit arbejde H
og hvorfor?
Tingbjerg kirke engagerer sig diakonalt i lokalområdets velfærd, så det ligger naturligt at sidde i det fagudvalg, som
arbejder for borgernes hverdag, hvor de er svagest. Især der
hvor integration og de sociale udfordringer mødes, samt at
give hjælp til dem, der har det sværest i vores samfund.

Hvordan ser bydelen ud om fire år?
Jeg ser fællesskaber, store som små, trives i et mangfoldigt
samfund: Vejen til at søge hjælp til hverdagen er enkel. Og der
er tryghed for den enkelte og sikkerhed for bydelen.
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FÅ INDFLYDELSE

SÅDAN KAN DU ENGAGERE DIG I UDVIKLINGEN AF
DIN BYDEL
FAGUDVALGENE: Selv om du ikke er valgt ind i Lokaludvalget, kan
du alligevel blive en direkte del af dets arbejde. Ved at blive en del af et
fagudvalg under Lokaludvalget, kan du gå i dybden med det, der interesserer dig allermest – uden at være valgt ind i Lokaludvalget.

TILHØRERNES PUNKT: Hvert lokaludvalgsmøde starter med "Tilhø-

rernes punkt", hvor alle borgere i bydelen kan dukke op og kort fortælle,
hvad de har på hjerte – eller stille spørgsmål til Lokaludvalget.

FACEBOOK: Du kan følge Brønshøj-Husum Lokaludvalg på Facebook
og gå i dialog med udvalget på den måde.
BYDELSPULJEN: Hvis du har en god ide til et sportsligt, kulturelt,

rekreativt eller socialt arrangement, kan du søge penge i bydelspuljen.
På den måde kan du påvirke den kulturelle og aktive udvikling i Brønshøj-Husum

INDSIGELSER OG KOMMENTARER: Mange større planer – for ek-

sempel lokalplaner for byggeri og byudvikling – bliver sendt i høring af
Københavns Kommune. Her kan alle borgere komme med indsigelser og
kommentarer.

BORGERMØDER OG INTERESSEGRUPPER: Lokaludvalget inviterer til deltagelse i forskellige arrangementer, borgermøder og nabogrupper, når lokale emner og bydelsplanens indsatsområder skal debatteres.

BESTYRELSER OG FRIVILLIGT ARBEJDE: Ved at engagere dig i

for eksempel skolebestyrelser eller idrætsforeninger, kan du lægge vejen
for den enkelte skole eller forening – og dermed påvirke et lille hjørne af
din bydel.

BLIV HØRT GENNEM BORGERPANELET

I oktober 2016 lavede Brønshøj-Husum Lokaludvalg et borgerpanel. Knap
3.700 af bydelens 35.000 mennesker over 15 år er medlem.
Borgerpanelet er en slags rådgivende organ for Lokaludvalget, der fire-seks gange årligt sender spørgeskemaer ud. Svarene bliver brugt i
udvalgets arbejde. Rundt omkring i denne bydelsguide kan du se nogle
af resultaterne fra borgerpanelet i 2018.

DIG
D
N
A
L
B
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BYDELSPULJEN
SÅDAN FÅR DU PENGE FRA BYDELSPULJEN
TIL DIT PROJEKT
Rundt omkring i Bydelsguiden har du kunnet se
billeder fra nogle af de mange arrangementer, der
har været i bydelen i 2018. Nogle af dem er blevet til
noget, fordi bydelspuljen har støttet med et større eller
mindre beløb. Du har også mulighed for at få støtte til
et arrangement. Her kan du se, hvad bydelspuljen er,
og hvordan du søger:
Bydelspuljen skal støtte tværgående og netværksdannende aktitiviteter i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Alle borgere, grupper
og foreninger kan søge støtte.
● For at få støtte, skal arrangementer forny eller udvikle bydelens
miljø- og naturmæssige kvaliteter og sociale og kulturelle liv og
bidrage til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at leve.
Der støttes også arrangementer, som øger borgernes demokratiske involvering og samler folk på tværs af fællesskaber.
● Der gives ikke støtte til partipolitiske, religiøst forkyndende eller
kommercielle formål.
● Der er otte årlige ansøgningsfrister, og man skal søge via et skema, man finder på 2700lokaludvalg.dk, hvor man også kan finde
gode råd om, hvordan man søger. Samme sted kan man se listen
over støttede projekter.
● Støttebeløbene ligger typisk mellem 5000 og 45000 kroner.
●
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FAKTA

HVAD GØR JEG, NÅR…
… jeg vil aflevere mit affald?
Affald kan afleveres flere steder, bl.a.:

Bispeengen Genbrugsstation
Bispeengen 25, 2000 Frederiksberg
Genbrugsstationen Marielundvej
Marielundvej 49, 2730 Herlev
Tingbjerg Nærgenbrugsstation
Ved Bygården 2, 2700 Brønshøj
Genbrugsstationen,
Turbinevej, 10, 2860 Søborg

… jeg vil i kontakt med kommunen om alt
fra pas og kørekort til sociale spørgsmål?
Borgerservice Brønshøj
Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Torv
2700 Brønshøj
Telefon: 33 66 33 66

... jeg eller en anden kommer til skade,
eller ved sygdom?
Ring 1813
Bispebjerg Hospital
Skadestue (akutmodtagelse)
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København V

… jeg vil låne bøger, musik eller lignende?
Så besøg et af bydelens biblioteker:

Brønshøj Bibliotek
Frederikssundsvej 175, 2700 Brønshøj
Telefon: 82 20 57 40
Husum Bibliotek
Frederikssundsvej 290, 2700 Brønshøj
Telefon: 38 28 14 76
Tingbjerg Bibliotek
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
Telefon: 38 60 78 00

… jeg vil finde en forening, ældreklub eller
idrætsforening?
Så kig på databasen www.2700bydelsportal.dk,
hvor du også kan finde information om arrangementer i bydelen.
Se også EnergiCenter Voldparkens hjemmeside.
Centeret huser mange foreninger og frivillige aktiviteter:
www.energicentervoldparken.dk

… jeg vil slappe af, eller ungerne vil lege?
Så kig på kortet bagerst i guiden. Her finder du legepladser og
rekreative områder markeret.
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… jeg vil have en kulturel oplevelse?
Så besøg et af bydelens kultur- og medborgerhuse:

Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj
www.pilegaarden.kk.dk
Tingbjerg Kulturhus
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
EnergiCenter Voldparken
Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj
www.energicenter.dk

… mit barn skal i vuggestue
eller børnehave?
Se informationer om bydelens institutioner og skriv dit barn
op via www.kk.dk under ’Pasning og skole’.

… jeg opdager et hul i vejbelægningen?
Så giv kommunen besked via app’en ’Giv et praj KBH’, som kan
hentes til iPhone og Android. Læs mere på www.givetpraj.kk.dk

… jeg skal have fat på politiet?
Der er fire lokalbetjente tilknyttet bydelen, som du kan kontakte, hvis du har oplysninger eller vil have gode råd om tryghed og sikkerhed:

- Tingbjerg, tlf.: 72 58 96 31
- Husum, tlf.: 72 58 96 32
- Brønshøj, tlf.: 72 58 96 33
- Bellahøj, tlf.: 72 58 96 34
Hvis du har anmeldelser og tips om indbrud, hærværk og
færdselsuheld, ring 1-1-4,
Ved akut udrykning eller livsfare, ring 1-1-2.
Københavns Politi, Station Bellahøj
Borups Allé 266, 2400 København NV

… gadelyset ikke virker?
Hent app’en ’Giv et praj KBH’ (se ovenfor) og meld fejlen. Eller
kontakt kommunens vagtstation på telefon 38 88 24 24.

… når jeg ikke har strøm, varme eller vand?
VARME, VAND & BYGAS:
Hofor - tjek driftstatus her: www.hofor.dk
Man.-tors.: 08:30-15:30
Fredag: 08:30-14:30
Telefon: 33 95 33 95
Akutte fejlmeldinger - uden for åbningstid: Telefon: 38 88 24 24
STRØM; GAS & NATURGAS:
Ørsted - tjek driftstatus her:
www.orsted.dk
Døgntelefon: 72 10 20 30
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OM LOKALUDVALGET

Alle Københavns Kommunes 12 bydele har et
lokaludvalg – et kommunalt udvalg nedsat af
borgerrepræsentationen for fire år, hvor der
sidder lokale repræsentanter for politiske
partier, foreninger, klubber, institutioner m.m.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg blev nedsat i 2008. Lokaludvalget har fem faste arbejdsgrupper kaldet fagudvalg. Det er
åbent for alle at deltage i fagudvalgenes arbejde.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg holder møde en gang om
måneden. Det er offentlige møder, og dagsorden og referat
kan ses på lokaludvalgets hjemmeside.

LOKALUDVALGETS FORMÅL
Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal:
•	være bindeled mellem borgerne i bydelen og politikerne
i Borgerrepræsentationen
•	udtale sig om lokale sager, inden Borgerrepræsentationen
træffer beslutning
•	administrere en pulje til lokale aktiviteter

HVEM SIDDER I LOKALUDVALGET?
Der sidder i alt 23 medlemmer i Brønshøj-Husum
Lokaludvalg:
• 9 medlemmer er fra de politiske partier (2018-21)
• 14 medlemmer vælges blandt bydelens foreninger på et
valgmøde

FAGUDVALG
De fem fagudvalg er:
• Miljøudvalget
• Kulturudvalget
• Social- og Sundhedsudvalget
• Byudviklingsudvalget
• Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget

PULJEMIDLER
 rønshøj-Husum Lokaludvalg administrerer en pulje på 1,65
B
mio. kr. årligt til lokale aktiviteter i 2019. PEn del af disse
midler kan søges af alle bydelens borgere, grupper, foreninger m.m.
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SEKRETARIATET

KONTAKTINFO:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
EnergiCenter Voldparken
Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj
Telefon: 3881 1049
E-mail: 2700lokaludvalg@okf.kk.dk
Web:
www.2700lokaludvalg.dk
Formand: Hans S. Christensen,
		
E-mail: christensenhanss@gmail.com

SEKRETARIATET

Fra venstre: Jon Oppfeldt-Jackson, Jens Christian Elle, Ditte TøftingKristiansen, Anne Vestergaard Andersen, Marie Holm-Andersen

Jon Oppfeldt-Jackson, sekretariatsleder
Jens Christian Elle, miljø- og naturmedarbejder
Marie Holm-Andersen, pulje- og projektmedarbejder
Ditte Tøfting-Kristiansen, sekretariatsmedarbejder
Anne Vestergaard Andersen, regnskabsmedarbejder
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