BRØNSHØJ-HUSUM LOKALUDVALG

ARBEJDSPLAN OG IDÉKATALOG
2019
Vedtaget d. 24. januar 2019

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeleddet 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 1.653.000 kr. i 2019. Puljen er delt i tre, sådan at pulje A – også kaldet bydelspuljen
– indeholder midler til borgernes projekter. Midlerne i pulje B er øremærket Lokaludvalgets egne projekter – det er
disse projekter der præsenteres i arbejdsplanen. Pulje C er reserveret til kommunikation.
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 (se Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2017-2020). Med udgangspunkt i den opgave Lokaludvalget har fået
af Københavns Kommune samt Lokaludvalgets egen vision laver Lokaludvalget hvert fjerde år en bydelsplan og hvert år
en arbejdsplan.
I år ligger der i forlængelse af arbejdsplanen et idékatalog for Lokaludvalget. Hvor arbejdsplanen er et projektkatalog
og arbejdsredskab med økonomi afsat til de enkelte aktiviteter, er idékataloget en bruttoplan med de projektidéer
som endnu ikke er færdigudviklede, og hvor økonomien endnu ikke er på plads.
Arbejdsplanen skal ses som redskab til Lokaludvalget, dets fagudvalg, og lokaludvalgssekretariatet idet den overskueliggør og konkretiserer udvalgenes arbejde og økonomi i 2019. Idékataloget fungerer derimod som inspiration til Lokaludvalget, og som et katalog over idéer der kan arbejdes videre med.

Arbejdsplanens opbygning
Arbejdsplanen er bygget op omkring de fem opgaveområder der er skitseret i kommissoriet for lokaludvalg. De fem
områder kaldes i planen: 1. Bindeled og sammenhæng mellem det bydækkende og det lokale, 2. Samarbejde med bydelens netværk, 3. Opsøgende og engagerende arbejde, 4. Borgerinddragelse og borgerdialog, 5. Miljø og klima. Hvert
område præsenteres enkeltvis i planen i en ikke prioriteret rækkefølge. Efter de fem opgaveområder følger først et
samlet budget for aktiviteterne i arbejdsplanen (afsnit 6) og derefter et omtrentligt årshjul (afsnit 7) for Lokaludvalgets
arbejde i 2019. På de sidste sider findes et idékatalog over projekter og aktiviteter som Lokaludvalget ønsker at arbejde videre med efter en ikke nøjere fastlagt plan (afsnit 6).
De fem opgaveområder, som arbejdsplanen er opbygget efter, er naturligvis ikke gensidigt udelukkende. Derfor kan
det forekomme at nogle projekter i planen ligger under én overskrift, men lige så godt kunne have ligget under en anden. Meningen med denne kategorisering af projekterne er ikke en endelig afgrænsning men snarere en indikator på
om Lokaludvalget med deres egne projekter opfylder den opgave der er stillet af Københavns Kommune. Som det ses
i arbejdsplanen, spænder Lokaludvalgets projekter i 2019 over alle fem opgaveområder, hvilket indikerer at Lokaludvalget lever op til det ansvar der er skitseret i kommissoriet.
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1. BINDELED OG SAMMENHÆNG MELLEM DET
BYDÆKKENDE OG DET LOKALE
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.”
samt
”

styrke sammenhængen mellem den bydækkende og den lokale politik.”

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder under dette tema i 2019 med:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bydelsplan 2017-2020
Høringer
Bydelens særlige kulturmiljø
Opdatering af Vejledning om private fællesveje
Fremtidsseminar for Lokaludvalget
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1.1 BYDELSPLAN 2017-2020
BAGGRUND
Arbejdsplanen supplerer bydelsplanen, som er et fireårigt arbejdsprogram med mere overordnede linjer for bydelens
udvikling. Lokaludvalgets arbejde er fortsat retningsbestemt af Brønshøj-Husums gældende bydelsplan for 2017-2020.
De primære indsatser i bydelsplanen er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturbyen og Utterslev Mose
Kulturakse Brønshøj og Brønshøj Vandtårn
Bystævneparken byudvikling
Bellahøj Friluftsscene
Ruten – Tingbjergs nye bystrøg
Husum Bypark
Sport og Cricket i Tingbjerg
Husumparken

Dertil kommer en række projekter og ønskede tiltag, som medvirker til at udvikle bydelen på kommunens politikområder.
ØKONOMI
Såfremt Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med en eller flere høringer, kan
der udmøntes midler fra borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetrammen til borgerinddragelses- og dialogaktiviteter er i alt på 30.000 kroner.
1.2 HØRINGER
BAGGRUND
Der kommer løbende høringer på alle kommunens fagområder. Både på lokale sager som skoledistrikter, lokalplaner,
og byggesager, men også bydækkende høringer om strategier, politikker og handleplaner inden for alt fra sundhed og
klimasikring til daginstitutioner og affaldssortering. Lokaludvalget behandler omkring 15-20 høringer hvert år.
I 2019 forventes høringer vedrørende:
•
•
•

•
•
•
•
•

Udvidelse af Supercykelstien til Farum. Høringsperiode 10. december 2018 til 25. januar 2019.
Lokalplan Tingbjerg (fortætning). Proces: Igangsat årsskifte 2018/19. Startredegørelse i marts/april 2019.
Høringsperiode ultimo 2019.
Helhedsplan Bystævneparken. Proces: På TMU i uge 3 og på BR i uge 9 2019. Lokalplan igangsat ultimo
2019. Lokalplan vedtaget ultimo 2020. Forslag helhedsplan/miljørapport i 4 uger i marts 2019. Lokalplanshøring medio 2020.
Kommunalplan 2019. Høringsperiode medio 2019.
Lokalplan Brønshøj Lilleskole. Status på planproces kendes ikke.
Lokalplan Gadelandet. Status på planproces kendes ikke.
Ny Biblioteksplan i Københavns Kommune. Høringsperiode forventes i april/maj 2019.
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik. Høringsperiode forventes i august/september 2019.

Som konsekvens af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltalsprioritering i januar 2019 er en række anlægssager sat i
bero i 2019. Dette gælder bla. belysning på Farumruten. Af denne årsag er der øget usikkerhed forbundet med tidsperioderne for disse høringssager.
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ØKONOMI
Såfremt Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med en eller flere høringer, kan
der udmøntes midler fra borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetrammen til borgerinddragelses- og dialogaktiviteter er i alt på 30.000 kroner.

1.3 BYDELENS SÆRLIGE KUL TURMILJØ
Fokus også på kunst og kultur i Kommuneplanstrategien. Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at hver af Københavns bydele får udviklet og understreget deres særlige kulturmiljø. I deres høringssvar til Kommuneplanstrategi
2018 lægger Lokaludvalget vægt på vigtigheden af at integrere kultur og kunst i kommunen. Lokaludvalget mener således at der I langt højere grad bør være fokus på kultur og kunst i kommuneplanstrategien og at alle bydele skal have
levende professionelle kunst- og kulturfaciliteter og aktiviteter rettet mod børn og voksne uanset økonomisk baggrund.
Børn og unges musikudøvelse. I Brønshøj-Husum ønsker Kulturudvalget at kulturmiljøet har et særligt fokus på
børn og unges musikudøvelse. I deres høringssvar til Kommuneplanstrategien har Lokaludvalget blandt andet pointeret
vigtigheden af at der garanteres undervisningsfaciliteter, hvor særligt børn og unge møder kunst- og musikskoleaktiviteter over hele byen og ikke kun i centrum af byen. Lokaludvalget vil derfor i 2019 arbejde for at kortlægge bydelens
musiktilbud rettet mod børn og unge. Kulturudvalget planlægger at gennemføre denne kortlægning i starten af 2019.
Kulturudvalget ønsker desuden afholde et ungeborgermøde om dette tema, som opfølgning på kortlægningen. Dette
ungeborgermøde vil finde sted i efteråret 2019. Udvalget vil undersøge muligheden for at hyre en konsulent til at styre
processen, sådan at de unge får mulighed for at udtrykke deres ønsker til musiktilbud i Brønshøj-Husum. Der er vigtigt
at borgermødet planlægges med aktiviteter og/eller underholdning rettet mod børn og unge.
Kulturaksen omkring Brønshøj Torv. Da Lokaludvalget finder det meget vigtigt at alle bydele udvikler et levende
og sammenhængende kulturmiljø, arbejder Lokaludvalget for at styrke den såkaldte kulturakse omkring Brønshøj Torv.
Kulturaksen løber langs Brønshøjvej, mellem Brønshøj Torv og Brønshøj Vandtårn. I Brønshøj-Husums Bydelsplan
2017-2020 beskrives det hvordan et fokus på denne akse skal styrke bydelens bevidsthed om Brønshøj Torv som bydelens kulturelle centrum. Dette ønske blev også formuleret i Lokaludvalgets høringssvar til Kommuneplanstrategi
2018. En række lokale kulturinstitutioner på og omkring denne strækning (Brønshøj Bibliotek, Rytterskolen, Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Vandtårn) har siden 2017 været organiseret i et samlet kommunalt team under Kultur og
Fritid Nord.
Kulturudvalget foreslår at Lokaludvalget drøfter hvordan Brønshøj Torvs kulturprofil kunne se ud, sådan at der lægges
en fælles strategi for det videre arbejde. Endvidere vil udvalget drøfte hvordan det kan støtte op om udviklingen af
Tingbjergs nye kulturhus.
ØKONOMI
Til kortlægningen af musiktilbud til børn og unge har Kulturudvalget afsat 15.000 kr.
1.4 OPDATERING AF VEJLEDNING OM PRIVATE FÆLL ESVEJE
BAGGRUND
I 2015 udarbejdede otte lokaludvalg i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen en vejledning for private fællesveje. Vejledningen guider grundejere i etablering af vejlaug og giver indsigt i muligheder og regler indenfor vigtige områder som trafik, parkering, klimatilpasning, begrønning og generelt vedligehold.
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Syv af de oprindeligt samarbejdende lokaludvalg blev i januar 2018 enige om, at der på visse områder er sket væsentlige ændringer, som gør en opdatering af vejledningen relevant. Vejledningen opdateres med et tillæg, der kobles til
onlineversionen af vejledningen og som kan printes og lægges som indstik til trykte versioner.
Projektet blev ikke gennemført i 2018, da en mulig ændring af vejloven var under opsejling. Projektet søges nu gennemført i 2019. Byudviklingsudvalget støtter projektet, og Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal udpege en person som
kan deltage i den tværgående styregruppe og afsætte midler til en konsulents arbejde med opdatering af vejledningen.
ØKONOMI
Der er i 2018 indhentet tilbud på opdateringen af vejledningen hos de parter som har stået for den oprindelige vejledning:
•
•
•
•

Tekst og research: 80 timer til i alt 24.000 kr.
Layout KK design: 2.975 kr.
Uforudsete udgifter: 3.000 kr.
I alt: 29.975 kr. Det vil sige 4.282 kr. pr lokaludvalg.

Der afsættes 5.000 kr. til Brønshøj-Husums forventede andel af udgifterne inkl. eventuelle uforudsete udgifter for Lokaludvalget samt udgifter til kommunikation.
1.5 FREMTIDSSEMINAR FOR LOKALUDVALGET
BAGGRUND
Lokaludvalget holder lørdag d. 23. marts 2019 et fremtidsseminar hvor arbejde, samarbejde og indsatsområder kan
drøftes i hyggelige rammer. Sekretariatet stiller sig til rådighed for hjælp til programlægning og planlægning op til seminaret, og en eller flere medarbejdere på sekretariatet vil deltage i seminaret.
På Lokaludvalgsmødet i januar 2019 nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af fagudvalgene. Denne gruppe fastlægger
program, varighed og mødested for fremtidsseminaret.
Sekretariatet foreslår at følgende punkter behandles på seminaret i 2019:
•
•
•

Kommunikationsstrategi for Lokaludvalget: Dialog og inddragelse
Retningslinjer for puljemidler
Evaluering – Har vi nået det vi ville siden fremtidsseminaret i 2018?

ØKONOMI
Der kan bruges op til 25.000 kr. til seminaret, som tages fra sekretariatsbudgettet. Der hentes altså ikke puljemidler til
aktiviteten, hvorfor den ikke medregnes i Lokaludvalgets samlede budget for 2019.
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2 SAMARBEJDE MED BYDELENS 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 arbejder under dette tema i 2019 med:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Festival i Naturbyen
Mosetræf 2019
2700Kulturdag
Kvartermanager/Undersøgelse af handelsliv i bydelen
Rundvisninger og aktiviteter i vandtårnet
Samarbejde med Husum Ungeråd
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2.1 FESTIVAL I NATURBYEN
BAGGRUND
I 2019 begynder Naturbyens visioner at manifestere sig fysisk og kulturelt. Dette markeres ved afholdelsen af en éndagsfestival i Naturbyen lørdag d. 11. maj 2019. Festivalen vil trække på en stor del af det lokale foreningsliv i programlægningen. Første planlægningsmøde afholdes i januar 2019.
Lokaludvalget vil arbejde for at det område omkring EnergiCenter Voldparken der er skitseret til Naturbyen skal
danne de fysiske rammer omkring festivalen, men at der også skabes aktivitetsspor langs et stykke af volden. Erfaringer
fra Mosetræffet (se 2.2) viser at man for meget få ressourcer kan tilbyde et stort og varieret program. Éndagsfestivalen
i Naturbyen vil dog have en meget bredere profil og appel end Mosetræffet og blandt andet give plads til musik, sang,
dans, udstillinger, fællesspisninger, workshops, temature, rollespil, oplæg og byttemarkeder. En dobbeltippi kan danne
centrum for aktiviteterne. Lokaludvalget ønsker at involvere en bred række af samarbejdspartnere omkring planlægningen og afviklingen af festivalen. Herunder blandt andre EnergiCenter Voldparken, Spejderne, Wise, Dreamengine og
de boligsociale helhedsplaner.
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 42.000 kr. til endagsfestivalen i Naturbyen. Der vil ud over dette beløb være medfinansiering fra
samarbejdspartnerne.
2.2 MOSETRÆF 2019
BAGGRUND
Lokaludvalget ønsker i 2019 at fortsætte traditionen med at afholde Mosetræf. Mosetræffet afholdes i samarbejde med
Bispebjerg Lokaludvalg og en lang række foreninger og ildsjæle i de to bydele. Mosetræffet er en oplagt lejlighed for at
Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan oplyse om og engagere bydelens borgere i Lokaludvalgets arbejde. I 2019 rykkes
Mosetræffet til ultimo august af hensyn til éndagsfestivalen i Naturbyen (se 2.1) og 2700Kulturdag (se 2.3).
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 29.400 kr. til afvikling af Mosetræffet i 2019.
2.3 2700KULTURDAG
BAGGRUND
2700Kulturdag er en fast tradition i lokalområdet som er med til at skabe liv i bydelen og sætte fokus på al den gode
kultur, de mange foreninger i bydelen og de fritidsaktiviteter, der finder sted i Brønshøj-Husum. Lokaludvalget ønsker
at skabe et arrangement, der kan forene lokale aktører og skabe netværk mellem foreninger.
2700Kulturdag afholdes på og omkring Brønshøj Torv d. 15. juni 2019
Kultur N varetager projektledelse, planlægning og afvikling af arrangementet i overensstemmelse med den samarbejdsaftale, der er vedtaget af Brønshøj-Husum Lokaludvalg i december 2018.
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 300.000 kronet til udgifter forbundet med 2700Kulturdag. Midlerne tilgår Kultur N som arrangør. Ud af de 300.000 kan Kultur N få udbetalt op til 150.000 i planlægnings- og implementeringsfasen og op til
150.000 efter gennemført projekt og når det endelige projektregnskab og en evaluering af 2700Kulturdag 2019 foreligger.
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Ud over de 300.000 kr. afsætter Lokaludvalget 15.000 kr. til aktiviteter i Lokaludvalgets telt under kulturdagen. Tanken
er at arrangere et mini-folkemøde eller lignende, evt. i samarbejde med Husum Ungeråd (se 2.6). Formålet med denne
aktivitet er at styrke Lokaludvalgets egen indsats og aktivitetsbidrag.
I alt afsætter Lokaludvalget altså 315.000 kr. til 2700Kulturdag.
2.4 KVARTERMANAGER/UNDERSØGELSE AF HANDELSLIV I BYDELEN
BAGGRUND
Handels –og erhvervsforeningen og Lokaludvalget i Brønshøj-Husum ønsker at styrke handelslivet i bydelen. Byudviklingsudvalget vurderer at en kvartermanager i bydelen kunne give liv til dette. Vedkommende skal arbejde for helheden
og for at inddrage både butikker og kunder.
Der er i Byudviklingsudvalget enighed om en fælles henvendelse til kommunen om en kvartermanager. Forinden skal
der laves en vision for projektet, herunder en beskrivelse af mål. Byudviklingsudvalget forbereder et udkast til en sådan
vision samt en ramme for hvad en kvartermanager skal lave.
Der er i Byudviklingsudvalget interesse i at bruge Lokaludvalgets borgerpanel til at blive klogere på, bydelens handelsmønstre og på hvad bydelens borgere har af ønsker til handelslivet. Byudviklingsudvalget og Handels- og erhvervsforeningen laver et forslag til indholdet af en spørgeskemaundersøgelse i borgerpanelregi. Inspiration til undersøgelsen
kan hentes hos Østerbro Lokaludvalg, som tidligere har lavet en lignende undersøgelse. Tanken er at undersøgelsen i
borgerpanelet skal kortlægge behovet for en kvartermanager i bydelen, definere hvad en sådan ville skulle arbejde
med, problemafklare hvordan handelslivet fungerer samt afdække handelsmønstre og -behov. Lokaludvalget vil køre
spørgeskemaundersøgelsen i Borgerpanelet i første halvdel af 2019. I anden halvdelen af året vil Lokaludvalget samle
op på undersøgelsen og kortlægge behovet for en kvartermanager eller for andre indsatser til styrkelse af handelslivet
i Brønshøj-Husum.
Emnet behandles på et møde mellem Byudviklingsudvalget og Handels- og erhvervsforeningen når visionen og spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet.
ØKONOMI
Såfremt Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med aktiviteterne, kan der udmøntes midler fra borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Denne budgetramme er på i alt
30.000 kr.
2.5 RUNDVISNINGER OG AKT IVITETER I VANDTÅRNE T
BAGGRUND
Lokaludvalgets Kulturudvalg ønsker fortsat at samarbejde med andre kulturaktører om at holde rundvisninger og kulturelle aktiviteter i bydelens vandtårn. Planlagte aktiviteter er: Jul i Vandtårnet, koncerter i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival samt Nycirkus i vandtårnet. Der eksisterer endnu ikke en komplet plan for disse aktiviteter, men de vil
være spredt jævnt ud over året og blive gennemført i et tæt samarbejde med Kultur N. Foreløbig forventes afholdt
ovennævnte tre arrangementer.
Lokaludvalget ønsker at Lokaludvalgssekretariatet hjælper med at kommunikere disse aktiviteter ud til bydelens borgere.
ØKONOMI
Der afsættes 60.000 til Jul i Vandtårnet 2019. Derudover afsættes 25.000 kr. til Jazzfestivalkoncerter og Nycirkus.
Samlet set afsættes altså 85.000 kr. til i alt tre aktiviteter i vandtårnet.
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2.6 SAMARBEJDE MED HUSUM UNGERÅD
BAGGRUND
Lokaludvalget ønsker at indgå i et samarbejde med Husum Ungeråd. Flere fagudvalg kan indgå i et sådant arbejde. Social- og Sundhedsudvalget via kortlægningen af bydelens hashmisbrug (se 6.2), Børne-, Unge- og Fritidsudvalget i regi af
inddragelse af børn og unge, og Kulturudvalget gennem kortlægningen af musiktilbud til børn- og unge i bydelen (se
1.3).
ØKONOMI
Såfremt Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med aktiviteten kan der udmøntes midler fra borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetrammen til denne type dialogog inddragelsesaktiviteter er i alt på 30.000 kr.
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3 OPSØGENDE OG ENGAGERENDE ARBEJDE
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 i 2019 under dette tema med:
3.1
3.2
3.3
3.4

Bydelspris 2019
Brønshøj-Husum Walk
Fagudvalg for arbejdet med Børn, Unge, Fritid og Idræt
Drift af app 2700
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3.1 BYDELSPRIS 2019
BAGGRUND
Lokaludvalget har i en årrække uddelt en bydelspris i forbindelse med 2700Kulturdag. Bydelsprisen kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, som har gjort en særlig indsats for at skabe en levende
byudvikling i Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen til et attraktivt sted at bo, handle og leve.
ØKONOMI
Også i 2019 vil Lokaludvalget uddele prisen sammen med en pengepræmie på 10.000 kroner. Ud over pengepræmien
er der afsat 1.150 kroner til omkostninger i forbindelse med uddelingen af prisen. Lokaludvalget afsætter altså i alt
11.150 kroner til aktiviteten.
3.2 BRØNSHØJ-HUSUM WALK
BAGGRUND
Lokaludvalget ønsker i 2019 at fortsætte den traditionsrige Brønshøj-Husum Walk. Brønshøj-Husum Walk er en motionsdag for ældre med forskellige aktiviteter og poster rundt i Utterslev Mose. Arrangementet skaber samtidig netværk
mellem bydelens ældre, ældreforeninger og Lokaludvalget, ligesom det kan skabe fællesskab blandt deltagerne. Målgruppen er borgere der ikke kan løbe. Formålet er at mødes og komme ud og gå sommeren i møde.
I 2019 vil Brønshøj-Husum Walk blive afholdt fredag d. 24. maj. Der forventes 50 deltagere ud over arrangørerne. Gåturen afsluttes sædvanligvis med sandwich, kaffe, kage og præmieoverrækkelse i Pilehuset.
Brønshøj-Husum Walk afholdes i samarbejde med Brønshøj-Husum Aktiv Center, Tingbjerg Pensionist Center, Husum Vænge Centret og Kulturhuset Pilegården.
Arrangementet kommunikeres ud til potentielle deltagere via Pensionistcentrene, plakater, klummen og Kulturhuset
Pilegården. Et succeskriterie er at pensionistaktivitetsforeningerne m.fl. får gjort opmærksom på deres mange gøremål.
ØKONOMI
Der er udgifter for ca. 10.000 kr. til forplejning, underholdning og præmier m.m. Lokaludvalget afsætter 10.000 kr.
3.3 FAGUDVALG FOR ARBEJDET MED BØRN, UNGE, F RITID OG IDRÆT
BAGGRUND
Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) har i november 2018 afholdt et udviklings- og planlægningsmøde, hvor
det blev besluttet at BUFI fremover vil forbehandle sager til Lokaludvalget (fx høringer og puljeansøgninger) på linje
med Lokaludvalgets andre stående udvalg. BUFI ønsker at hverve flere medlemmer og udbrede kendskabet til fagudvalget. Første skridt mod dette mål er at rette henvendelse til skolebestyrelser og forældrebestyrelser, samt fritids- og
idrætsforeninger m.v.
ØKONOMI
Såfremt Lokaludvalget beslutter at udføre borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med aktiviteten kan der udmøntes midler fra borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetrammen til denne type dialogog inddragelsesaktiviteter er i alt på 30.000 kr.
3.4 DRIFT AF APP 2700
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BAGGRUND
Appen ”2700 Brønshøj” et lille smartphone-program, som guider borgerne rundt i bydelen. Med app’en kan man høre
små historier om bydelens kulturarv – f.eks. Brønshøj Vandtårn, Bellahøjhusene eller Utterslev Mose – og sammensætte oplevelsesruter med forskellige punkter i bydelen. Lokaludvalgets ønske med app’en er at fortælle de mange
gode historier fra Brønshøj, Husum og Tingbjerg og samle relevante informationer for borgere og turister ét sted.
App’en opdateres i slutningen af 2018 og det forventes at der vil være nogle driftsomkostninger til den i 2019.
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 3.600 kr. til aktiviteten.
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4 BORGERINDDRAGELSE OG BORGERDIALOG
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 i 2019 under dette tema med:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Ny Biblioteksplan i Københavns Kommune
Kommuneplan 2019
Flere læger til bydelen og afdækning af behov for lokalt sundhedshus med forebyggende tilbud
Dialog og samarbejde om en mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse
Afdækning af unges hashmisbrug og behov for lokale behandlingstilbud – første skridt
Valgmøder
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4.1 NY BIBLIOTEKSPLAN I KØBENHAVNS KOMMUNE
BAGGRUND
D. 19. september 2018 godkendte Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg en proces for udarbejdelsen af en
ny plan for kommunens biblioteker. Formålet med processen er at give udvalget mulighed for at drøfte den strategiske
retning for Københavns biblioteker samt at sikre inddragelse af medarbejdere og borgere i spørgsmålet om bibliotekernes rolle og fremtid. Planen for bibliotekerne sammentænkes med Kultur- og Fritidspolitikken. Der lægges i processen for udarbejdelsen af en ny plan for bibliotekerne op til en høj grad af inddragelse. Hvad angår københavnerne, lægges der både op til dialog med lokaludvalgene, Ældrerådet, Ungerådet og borgerne mere generelt. Kultur- og Fritidsudvalget lægger op til at de følgende indsatser prioriteres i den nye plan for bibliotekerne: Børn og unge, Det fysiske
bibliotek, Det digitale bibliotek samt Litteratur og læsning.
I forbindelse med processen for udarbejdelsen af en ny plan for bibliotekerne i Københavns Kommune vil Lokaludvalget få en central rolle ift. inddragelse af Brønshøj-Husums borgere. Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune
forventer at lokaludvalgene og offentligheden skal høres om den nye biblioteksplan omkring april/maj 2019.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil iværksætte borgerinddragelse i forbindelse med udformningen af kommunens nye
plan for bibliotekerne i et samarbejde med Kultur Nord, som har givet tilsagn om at ville bidrage til afholdelsen af borgerinddragelsesaktiviteter.
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 5.000 kr. til afholdelse af borgerinddragelsesaktiviteter omkring biblioteksplanen.
4.2 KOMMUNEPLAN 2019
BAGGRUND
Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 kommer i høring ca. halvvejs gennem året. Lokaludvalget forventer i
denne forbindelse at afgive høringssvar. Dette høringssvar vil tage udgangspunkt i Lokaludvalgets høringssvar til Kommuneplanstrategi 2018. Lokaludvalget ønsker desuden at udføre borgerinddragelse for at sikre at høringssvaret til
Kommuneplan 2019 afspejler de ønsker der findes hos bydelens borgere.
ØKONOMI
Der udmøntes midler fra borgerinddragelsesrammen på et forudgående Lokaludvalgsmøde. Budgetrammen er i alt på
30.000 kr.
4.3 FLERE LÆGER TIL BYDE LEN OG AFDÆKNING AF BEHOV FO R LOKALT SUNDHEDSHUS MED FOREBYGGENDE TILBUD
BAGGRUND
Brønshøj-Husum har i flere år lidt under manglen på praktiserende læger. I 2018 lykkedes det at åbne en lægepraksis i
Tingbjerg. Bydelen er dog fortsat lægedækningstruet jf. Strategi for Lægedækning i Københavns Kommune. Lokaludvalget ønsker at bevare fokus på at etablere flere lægepraksisser og følger nøje udviklingen i Københavns Kommune og
spiller aktivt ind i de muligheder, der opstår.
I deres høringssvar til Kommuneplanstrategi 2018 har Lokaludvalget udtrykt at Kommuneplanstrategien bør arbejde
for at alle borgere har let adgang til praktiserende læger blandt andet ved at understøtte etablering af lægehuse i såvel
nye som etablerede bebyggelser. Lokaludvalget ønsker desuden at undersøge det lokale behov og de lokale muligheder
i forhold til tilbud med profylaktisk (forebyggende) fokus.
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I Københavns Kommune er der sket en reorganisering af de sundhedsfaglige tilbud og Lokaludvalget vil følge op på om
forandringen er som ønsket og, om der er huller i de lokale tilbud. Lokaludvalgets Social- og Sundhedsudvalg planlægger i denne forbindelse at undersøge mulighederne ved at tale med forskellige aktører både på lokalt og kommunalt
niveau. Desuden er der ønske om at høre de lokale borgere ved dialogmøder, en spørgeskemaundersøgelse gennem
Borgerpanelet i anden halvdel af 2019, en kampagne samt et stormøde.
Kampagneforløbet kan bygges op omkring artikler i Brønshøj-Husum avisen, åben dialog på Lokaludvalgets facebookside, borgermøde og evt. et brev til borgmesteren. Social- og Sundhedsudvalget drøfter desuden hvilke samarbejdspartnere og ressourcer der kan aktiveres i dette arbejde og overvejer i denne forbindelse Pilehusets Sundhedscafé.
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 10.000 kr. til aktiviteten.
4.4 DIALOG OG SAMARBEJDE OM EN MANGFOLDIG OG FOKUSERET KØBENHAVNERINDDRAGELSE
BAGGRUND
D. 22. juni og 24. august 2018 besluttede gruppeformandskredsen at igangsætte en proces for udarbejdelse af forslag
til en formålsramme og modeller for en mere mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse. Beslutningen udspringer af et ønske om, at en mere mangfoldig inddragelse af københavnerne bliver en integreret del af hele kommunens
virke og beslutningsgange i udviklingen af København og kommunens tilbud, services og politikker.
Initiativet er forankret i Borgerrepræsentationens Sekretariat og arbejdet vil foregå i samarbejde med de øvrige fagforvaltninger og med inddragelse af københavnere og lokaludvalg. Borgerrepræsentationens sekretariat beder lokaludvalgene om hjælp på tre områder:
1.

Besvarelse af spørgsmål om københavnerinddragelse
Senest d. 8. februar 2019 bedes lokaludvalgene om at indsende deres svar på fem spørgsmål stillet af Borgerrepræsentationens Sekretariat (spørgsmålene er udsendt i november 2018). Spørgsmålene handler om lokaludvalgets anvendte borgerinddragelsesmetoder, deres arbejde for en mangfoldig borgerinddragelse og repræsentation, deres ønsker til mulighedsrummet ift. københavnerinddragelse samt deres idéer til metoder til
hvordan Københavns Kommune kan opnå en bedre københavnerinddragelse.
2. Spørgeskemaundersøgelse til københavnerne
D. 1. december 2018 modtog lokaludvalgene ti spørgsmål om inddragelsesmetoder. Disse spørgsmål er
adresseret til københavnerne. Lokaludvalget har tilkendegivet at det vil hjælpe med at udsende spørgsmålene
til bydelens borgere gennem borgerpanelet. Spørgsmålene vil indgå i en spørgeskemaundersøgelse igangsat af
Borgerrepræsentationens Sekretariat d. 2. januar 2019. Denne undersøgelse har til formål at indsamle københavnernes ideer og ønsker til inddragelse.
3. Drøftelse mellem lokaludvalg og gruppeformandskredsen
Som opfølgning på lokaludvalgenes, københavnernes og forvaltningernes input inviterer Borgerrepræsentationens Sekretariat til et dialogmøde for lokaludvalg og gruppeformandskredsen torsdag d. 2. maj 2019 (forventet tidsrum kl. 17-20). Mødet giver mulighed for en fælles drøftelse af de foreløbige modeller og metoder,
som tegner sig.
ØKONOMI
Aktiviteten har ingen økonomiske konsekvenser.
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4.5 AFDÆKNING AF UNGES H ASHMISBRUG OG BEHOV FOR LOKALE BEHANDLINGSTILBUD – FØRSTE SKRIDT
BAGGRUND
Lokaludvalgets Social- og Sundhedsudvalg ønsker at afdække omfanget af unges hashmisbrug og dertil behovet for behandlingstilbud i Brønshøj-Husum. Der er dog uklarhed om hvad sådan en undersøgelse bør indeholde og hvordan den
bør udformes og distribueres. Derfor vil Social- og Sundhedsudvalget i 2019 afklare hvordan Lokaludvalget kan arbejde
med hashmisbrugsproblematikken i bydelen. Det overvejes om undersøgelsen bør omhandle stofmisbrug i en bredere
forstand.
I forbindelse med denne afklaring vil Social- og Sundhedsudvalget invitere gæster til at deltage i fagudvalgets møder.
Social- og Sundhedsudvalget vil derefter arrangere en offentlig infoaften med en ekspert på området, som kan hjælpe
til at tydeliggøre problematikken og aflive eventuelle myter. Det pointeres af udvalgets medlemmer, at det er vigtigt
også at give taletid til de borgere der selv har eller har haft problemet inde på livet.
Disse initiativer skal klæde udvalget på til at igangsætte en undersøgelse om emnet gennem Borgerpanelet i anden
halvdel af 2019. Denne undersøgelse skal bidrage til at afdække omfanget af hashmisbrug blandt bydelens unge, samt
give et billede af behovet for et behandlingstilbud til disse hashmisbrugere. Fagudvalget overvejer at køre denne undersøgelse parallelt med undersøgelsen om bydelens behov for en sundhedsklinik (se 4.3) for at opnå en større samlet
svarprocent. En sideløbende kampagne om unges hashmisbrug kan med fordel forankres på tværs af Lokaludvalgets
Social- og Sundhedsudvalg og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalg. En sådan kampagne skal hjælpe yderligere til at
afdække behovet for afvænningstilbud i bydelen.
Både infoaftenen, borgerinddragelsesaktiviteterne og projektudviklingen omkring en afdækning af unges hashmisbrug
kan med fordel gennemføres i samarbejde med Husum Ungeråd (se 2.6).
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 10.000 kr. til aktiviteten.
4.6 VALGMØDER
BAGGRUND
Lokaludvalget ønsker at afholde valgmøder i forbindelse med Folketingsvalg og EU-Parlamentsvalg i 2019. På den måde
kan bydelens borgere sætte bydelen på den politiske dagsorden i forhold til større politiske emner. Et eksempel på et
emne der kan behandles ved Folketingsvalgmødet er Regeringens ghettopakke.
ØKONOMI
Lokaludvalget afsætter 30.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med borgerinddragelsesaktiviteter omkring folketingsvalg og EU-parlamentsvalg.
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5 MILJØ OG KLIMA
I kommissoriet for Lokaludvalg er det beskrevet at lokaludvalgene skal:
”Støtte

og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration.”
”Skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål.”
”Tilrettelægge det lokale miljøarbejde, gennemføre egne miljøaktiviteter og/eller
give økonomisk støtte til lokale miljøprojekter. Herunder skal lokaludvalgene: 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 i 2019 under dette tema med:
5.1 Utterslev Mose
5.2 Aktivitetskalenderen
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5.1 UTTERSLEV MOSE
BAGGRUND
Stormødet om Utterslev Mose 19. november 2018 dannede ramme om lokaludvalgsmedlemmer, mosevenner, organisationsfolk og embedsmennesker. På mødet kom deltagerne i fællesskab tættere på at definere de indsatser der skal
ske i og omkring mosen i 2019. Indsatserne vil blive knyttet til de fire temaer i Helhedsplanen for Utterslev Mose: Forureningsbekæmpelse/oprensning, mere biodiversitet, bedre faciliteter, samt naturen som løftestang for den sociale indsats. Det blev på stormødet foreslået at Brønshøj-Husum og Bispebjerg Lokaludvalg i 2019 arbejder videre med følgende emner:
Skilte og kommunikation i mosen. Lokaludvalget ønsker at skilteprojektet, med budget på 250.000 kr. fra Helhedsplansprojektet bliver realiseret efter at have være administrativt sat i bero af Teknik- og Miljøforvaltningen i september 2018. Midlerne skal anvendes til at restaurere de eksisterende informationsskilte og etablere to nye overdækkede skiltehuse.
Naturplejeprojekter i mosen. Der tegner sig særligt fire indsatser på naturplejeområdet som Lokaludvalget ønsker
at videreudvikle i 2019.
1.

2.
3.

4.

Sikring af fugleøer. Fugleøerne i Vestmosen og Midtmosen lider under slitage og kan med fordel genopbygges med rør fra mosen. Opgaven hører til i Teknik- og Miljøforvaltningen, men Lokaludvalget ønsker at undersøge om opgaven kan involvere frivillige.
Naturpleje ved Bakkemosen. Etablering af fælles naturplejeindsats med Gladsaxe Kommune i området
omkring Bakkemosen, evt. med helårsgræssende heste.
Naturpleje ved Kirkemosen. I 2018 blev der forsøgt opstartet en naturplejegruppe ifm. med det botanisk
vigtige engareal ved Kirkemosen. Opgaven var dog for stor, og der skal skabes en mere stabil naturplejegruppe.
Naturpleje som fritidsjob. Fritidsakademiet FRAK har vist interesse for, sammen med Lokaludvalgene, at
skabe mulighed for at skabe fritidsjob for unge fra udsatte byområder i relation til naturplejeindsatsen i Utterslev Mose.

Lokaludvalget vil i løbet af 2019 genoptage disse emner i en række offentlige workshops eller caféaftener. Formålet er
at etablere arbejdsgrupper for hvert emne og på den måde facilitere borgernes engagement og deltagelse i projekterne. Disse workshops kan med fordel indgå som aktiviteter i aktivitetskalenderen (se 5.2).
ØKONOMI
Skilteprojekt (skilte og kommunikation i mosen): Lokaludvalget ønsker at realisere projektet med de 250.000
kr. der er sat af i Helhedsplanen for Utterslev Mose. Der anvendes altså ikke puljemidler fra Lokaludvalget til denne
aktivitet.

5.2 AKTIVITETSKALENDEREN
BAGGRUND
Lokaludvalget har siden 2017 haft et aktivitetsprogram for mindre aktiviteter, der handler om natur, miljø og udeliv.
Målsætningen er at programsætte mindst 30 aktiviteter i 2019. Her er et udpluk af programmet, der løbende udvikles:
Utterslev Mose:
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•

Guidede ture med fokus på natur og miljø. Lokaludvalget vil i 2019 løbende arrangere sanketure, flagermusture, fugleture og høslæt i bydelen. Disse ture, og kan medvirke til fællesskab og oplysning omkring
Brønshøj-Husums mere eller mindre kendte naturperler. Miljøudvalget forventer at følgende ture vil blive
afviklet i 2019:
o
o
o
o
o
o
o

Samle skrald i mosen (april)
Sanketur / Spis Mosen (maj)
Flagermustur (juni / august)
Svampetur (oktober)
Sanketur / Spis Mosen (september)
Guidet tur i mosen (2-3 stk.)
Fugleture v/ DOF (2 stk.)

•

Cafemøder (2-3 stk.)

•

Høslæt ved Kirkemosen (juni)

•

Stormøde om Utterslev Mose (november). Der var på stormødet i 2018 stemning for at gøre Utterslev
Stormøde til en årlig tilbagevendende begivenhed. Miljøudvalget planlægger derfor, i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg, at afholde Stormøde om Utterslev Mose i november 2019. Ligesom i 2018 vil BrønshøjHusum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg hver afsætte 5.000 kr. til afholdelse af stormødet, altså i alt
10.000 kr. På stormødet i 2019 vil der blive fulgt op på de arbejdsgrupper og det arbejde der forhåbentlig er
udsprunget af de offentlige workshops eller caféaftener nævnt ovenfor. Efter stormødet vil Lokaludvalgssekretariatet samle op på idéer og forslag, som samles i en protokol og udsendes til mødedeltagerne.

Vestvolden mv.:
•

Bag om oprensningen af Fæstningskanalen. Mange års overløb af kloakker har ophobet slam og lignende i Utterslev Mose og de omkringliggende kanaler. I 2018 påbegyndte Teknik- og Miljøforvaltningen derfor en rensning af Fæstningskanalen. Denne rensning har til formål at forbedre vandkvaliteten i og omkring
mosen til gavn for planter, dyr og byens borgere. Sandsynligvis fortsætter oprensningen af Fæstningskanalen i
vinteren og foråret. Lokaludvalget planlægger at tage på tur med projektlederen og se på teknikken bag oprensningen i marts eller april 2019.

•

Oplysningsture ved Harrestrup Å. Åen løber gennem bydelen ved Vestvolden og udveksler vand med
Fæstningskanalen. Herefter løber den under Islevhusvej og følger bydelsgræsen langs de matrikler der ligger
på den sydlige side af Kildeløbet frem mod Åvendingen. Det store naturgenoprensningsprojekt får ikke den
store betydning for denne strækning, men ikke desto mindre bør der arrangeres en tur i området til en fortælling og åens historie, miljøproblemerne og de kommende indsatser.

•

Fugletur i Kagsmosen

•

Store bededag på volden

De private haver:
•

Redekassebygning (april)

•

Havevandringer
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•

Værktøjsdeleordning i bydelens foreninger. Miljøudvalget planlægger at invitere grundejerforeninger,
haveforeninger og vejlaug til et møde om deleordninger i foråret 2019. Inspirationen hertil kommer blandt
andet fra Gladsaxe-Buddinge Grundejerforenings værktøjsdeleordning. Lokaludvalgssekretariatet undersøger
hvilke deleordninger der vil være relevante blandt Brønshøj-Husums foreninger. Miljøudvalget påtænker at
invitere Byudviklingsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til at bidrage til udviklingen af en deleordning.

ØKONOMI
Stormøde om Utterslev Mose: Ligesom i 2018 vil Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg hver
afsætte 5.000 kr. til afholdelse af stormødet i 2019, altså i alt 10.000 kr.
De øvrige aktiviteter i aktivitetskalenderen er endnu ikke prissat.
I alt: Miljøudvalget afsætter i alt 25.200 kr. til aktiviteter i aktivitetskalenderen i 2019. Udgifterne til stormødet er inkluderet i dette beløb.
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6 SAMLET BUDGET FOR ARBEJDSPLANEN

Aktivitet nr.

Aktivitet/pulje
Samlet budget 2019

1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.3
2.5
2.5
3.1
3.2
3.5
4.1
4.3
4.5
4.6
5.2

Beløb (DKK)
1.653.000

Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (A - Bydelspuljen)

858.500

Afsat i Pulje A i alt
Pulje til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (B)
Bydelens særlige kulturmiljø: Kortlægning af musiktilbud til børn og unge
Opdatering af vejledning om private fællesveje
Festival i Naturbyen
Mosetræf 2019
2700Kulturdag
Aktiviteter i Lokaludvalgets telt under 2700Kulturdag
Copenhagen Jazzfestival samt Nycirkus i vandtårnet
Jul i vandtårnet
Bydelspris
Brønshøj-Husum Walk
Drift af app 2700
Biblioteksplan (borgerinddragelsesaktiviteter)
Afdækning af behov for sundhedshus eller -klinik
Afdækning af unges hashmisbrug og behov for behandlingstilbud – første
skridt
Valgmøder
Aktivitetskalenderen

858.500

Borgerinddragelsesramme: (borgermøder, dialog, indsatser, fx KP19)
Afsat i pulje B i alt
Balance for pulje B
Kommunikation (C)
Bydelsguide - produktion
Bydelsguide - husstandsomdeling
Fast klumme i Brønshøj-Husum Avis
Afsat i Pulje C i alt
Balance for pulje C
Afsatte midler i alt samlet - Pulje A, B og C

626.350
15.000
5.000
42.000
29.400
300.000
15.000
25.000
60.000
11.150
10.000
3.600
5.000
10.000
10.000
30.000
25.200
30.000
626.350
0
168.150
78.150
24.000
66.000
168.150
0
1.653.000
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7 ÅRSHJUL
Årshjulet herunder skal hverken opfattes som endelig eller præcist. I stedet er det et forsøg på at skitsere årets gang i
2019 for Lokaludvalget i Brønshøj-Husum. Forhåbentlig kan årshjulet gøre det mere overskueligt for Lokaludvalget og
Lokaludvalgssekretariatet hvornår på året der bliver travlt og hvornår der er luft i kalenderen. Dette kan videre hjælpe
Lokaludvalget til at fordele aktiviteter ud på hele året og således lette deres eget arbejde.

Januar:

1.2: Høring: Udvidelse af Supercykelstien til Farum. Høringsperiode 10. december 2018 til 25. januar
2019
2.1: Planlægningsmøde omkring Festival i Naturbyen
4.4 LU indsender svar til BR Sekretariatet på fem spørgsmål om en mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse
5.2: MU inviterer grundejerforeninger, haveforeninger og vejlaug til møde om deleordninger

Februar:

1.4: Opdatering af vejledning om private fællesveje. Tre styregruppemøder i perioden februar til april
2.3: Første planlægningsmøde om 2700Kulturdag
4.1: Tidlig borgerinddragelse i forbindelse med Biblioteksplan

Marts:

1.2: Forslag til helhedsplan/miljørapport for Bystævneparken
1.5: Fremtidsseminar for Lokaludvalget
2.4 (Første halvdel af 2019) Spørgeskemaundersøgelse om kvartermanager køres i Borgerpanelet
3.2: Planlægningsmøde om Brønshøj-Husum Walk d. 4. marts
5.2: Aktivitetskalenderen: Bag om oprensningen af Fæstningskanalen (LU på tur)

April:

4.1: Ny biblioteksplan i Københavns Kommune kommer i høring i lokaludvalgene og offentligheden.
Høringsperiode forventes i april/maj 2019
5.2: Aktivitetskalenderen: Samle skrald i mosen
5.2: Aktivitetskalenderen: Redekassebygning
5.2: Aktivitetskalenderen: Møde om værktøjsdeleordning i bydelens foreninger

Maj:

2.1: Naturbyfestival d. 11. maj
2.3: Andet planlægningsmøde om 2700Kulturdag
3.2: Brønshøj-Husum Walk d. 24. maj
4.4: LU inviteres til opfølgning på BR-sekretariatets ”dialog og samarbejde om en mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse” d. 2. maj
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4.6: Valgmøde forud for/i forbindelse med EU-Parlamentsvalg d. 23. til 26. maj
5.2: Aktivitetskalenderen: Sanketur/Spis Mosen
Juni:

2.3: 2700Kulturdag d. 15. juni
4.2 Borgerinddragelse forud for høring om Kommuneplan 2019 (ingen dato fastlagt)
5.2: Aktivitetskalenderen: Flagermustur (juni/august)
5.2: Aktivitetskalenderen: Høslet i Kirkemosen

Juli:

1.2: Høring: Kommuneplan 2019. Høringsperiode medio 2019.
4.3: SOSU iværksætter spørgeskemaundersøgelse i Borgerpanelet til afdækning af behov for sundhedsklinik. (Anden halvdel af 2019)
4.5: SOSU iværksætter spørgeskemaundersøgelse i Borgerpanelet til afdækning af unges hashmisbrug i
bydelen. (Anden halvdel af 2019)
2.5: Koncerter i vandtårnet ifm. Copenhagen Jazz Festival

August:

2.2: Mosetræf. (Ultimo august)
2.5: Nycirkus i vandtårnet. (Ingen dato)

September:

2.4: (Anden halvdel af 2019) Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen om kvartermanager samt kortlægning af behov for en kvartermanager/andet initiativ for styrkelse af handelslivet i bydelen
5.2: Aktivitetskalenderen: Sanketur/Spis Mosen

Oktober:

1.3: Ungeborgermøde om musiktilbud til børn og unge i bydelen. (Efterår 2019)
5.2: Aktivitetskalenderen: Svampetur

November:

5.1: Stormøde om Utterslev Mose

December:

1.2: Høring: Lokalplan Tingbjerg (fortætning). Høringsperiode ultimo 2019
2.5: Julearrangement i vandtårnet

24

8 IDÉKATALOG
I arbejdsplanen på de forrige sider er præsenteret en række aktiviteter, som Lokaludvalget vil arbejde med i 2019. Fagudvalgene har også drøftet aktiviteter, der endnu ikke er fuldt konceptualiseret eller vedtaget i Lokaludvalget, men
som alligevel bør nævnes, da disse idéer kan inspirere Lokaludvalgets arbejde i 2019. Disse idéer er samlet i et idékatalog på de næste sider.
De idéer, der er blevet drøftet, og som kan udvikles i 2019 er:

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Reduktion af trafik på Frederikssundsvej samt fokus på en transportmæssig åbning af Tingbjerg
Seniorbofællesskaber som strategisk indsats på ældreområdet
Cykelsti ved Gadelandet
Dialog- og netværksmøde om Lokaludvalgets Bydelspulje
Nye kulturelle traditioner i Brønshøj-Husum
Fleksibel brug af bydelens institutionsbygninger
Naturbyen
Bremsning af villakvartersfortætning
Fællesskab om ”det fælles tredje”
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8.1 REDUKTION AF TRAFIK PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ SAMT FOKUS PÅ EN TR ANSPORTMÆSSIG ÅBNING AF TIN GBJERG
Bydelen har et infrastrukturproblem. Frederikssundsvej er på strækningen gennem Husum og Brønshøj meget lidt
fremkommelig i myldretiden, hvilket bevirker at villaveje i området bliver brugt som omkørselsveje. Lokaludvalget foreslår en række metoder til at reducere mængden af biltrafik på strækningen, sådan at pendlertrafikken på de indgående veje mod København nedbringes.
En begrænsning af trafikproblemerne i bydelen kræver at problemet kortlægges. Dette vil være første skridt i en mere
langsigtet strategi for at komme problemet til livs. Lokaludvalget inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen til et møde
som skal åbne op for et samarbejde omkring dette. En dato for mødet er endnu ikke fastlagt.
Byudviklingsudvalget har opmærksomhed rettet mod planerne for en letbane i bydelen.
Lokaludvalget har desuden i deres høringssvar til Kommuneplanstrategi 2018 givet udtryk for at strategien bør indeholde en målsætning om at Tingbjerg transportmæssigt åbnes op for det omgivende samfund.
8.2 SENIORBOFÆLLESSKABER SOM STRATEGISK INDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET
Lokaludvalget har i deres høringssvar til Kommuneplanstrategi 2018 udtrykt et ønske om at strategien tager højde for
den udfordring at Brønshøj-Husum har mange ældre borgere, som med tiden vil få brug for nye initiativer, der kan
sikre gode sociale rammer for borgere i den tredje alder. Derfor ønsker Lokaludvalget at Kommuneplanstrategien gør
seniorfællesskaber, både i form af almene boliger og andelsboliger, til et strategisk indsatsområde. I det hele taget bør
Kommuneplanstrategien understøtte de stigende behov for boligformer med fællesskab. Der er i Lokaludvalget en løbende diskussion af hvordan ønsket om en strategisk indsats på ældreområdet bør udformes og iværksættes.
8.3 CYKELSTI VED GADELANDET
Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg ønsker at tilkendegive deres ønske om at der anlægges en cykelsti ved Gadelandet.
8.4 DIALOG- OG NETVÆRKSM ØDE OM LOKALUDVALGET S BYDELSPULJE
Støttekriterierne for midlerne i Bydelspuljen er et varigt og politisk vedtaget dokument, som gør klart hvad der kan
støttes og hvad der ikke kan støtte. Lokaludvalget overvejer i 2019 at holde et dialog- og netværksmøde om kriterierne for bydelens borgere. Dette arrangement skal klæde borgerne på til at ansøge om puljemidler. En repræsentant
for alle fagudvalg bør deltage.
Lokaludvalget har tidligere afholdt netværksmøder med tidligere ansøgere af Bydelspuljen med det formål at skabe netværk mellem ansøgerne og indsamle tidligere ansøgeres erfaringer med at søge puljen med henblik på at gøre det
mere attraktivt at søge puljen. Et netværksmøde kan også være en måde at nå ud til nye potentielle ansøgere. Desuden
vil et netværksmøde være et oplagt forum enten at indsamle input til eller præsentere eventuelle nye kriterier for
støtte fra Bydelspuljen. Lokaludvalget skal efter planen drøfte støttekriterierne på Lokaludvalgets fremtidsseminar den
23. marts 2019.
8.5 NYE KULTURELLE TRADITIONER I BRØNSHØJ-HUSUM
Det er en overordnet plan at Lokaludvalget arbejder for at skabe kulturelle traditioner i bydelen. Idéen er at Lokaludvalget vil kunne hjælpe udvalgte arrangementer i bydelen til at blive tilbagevendende traditioner, som vil kunne styrke
bydelens kulturprofil (se 1.3). Eksempler på traditioner som Lokaludvalget kan støtte er Jul i Vandtårnet, koncerter i
vandtårnet, 2700Kulturdag samt Store Bededag på volden i forbindelse med Festival i Naturbyen. Desuden aktiviteter

26

knyttet til store begivenheder i København som Golden Days og Opera Festival, som begge vil kunne afholdes på Bellahøj friluftsscene, samt Copenhagen Jazz Festival og andre tilsvarende festivaler, som vandtårnet vil kunne lægge lokale
til.
Lokaludvalget vil i 2019 arbejde på at igangsætte et treårigt samarbejde med Københavns internationale teater Metropolis. Samarbejdet vil indgå som en del af et eksisterende samarbejde mellem Metropolis, Københavns Kommune og
Statens Kunstfond. Med teater som værktøj vil Metropolis og Lokaludvalget sammen sætte gang i en udvikling i bydelen: En række teaterforestillinger udviklet i et tæt samarbejde med borgere og brugere, afviklet på udvalgte lokationer i
Brønshøj-Husum (eksempelvis Bellahøj, vandtårnet og Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus), skal styrke fællesskab og identitet og være med til at binde bydelen sammen gennem kunsten.
Det vil i mange tilfælde være oplagt for fagudvalgene at samarbejde, og Kulturudvalget har et ønske om at bidrage til
en række af de aktiviteter der er foreslået af Miljøudvalget (se 5.1 og 5.2), ligesom alle fagudvalg inddrages i de aktiviteter som Kulturudvalget er særligt ansvarlige for at gennemføre. Fagudvalgene kan også hente inspiration hos hinanden
– eksempelvis drøftes det i Kulturudvalget hvorledes ildsjæle der samarbejder med Lokaludvalget hurtigere kan opnå
støtte, fx i lighed med den større økonomiske og administrative fleksibilitet, der findes i Miljøudvalget.
8.6 FLEKSIBEL BRUG AF BY DELENS INSTITUTIONSBYGNINGER
Lokaludvalget ønsker at støtte indretningen af øvelokaler og scener for unge musikere og kunstnere i bydelen. I denne
forbindelse drøfter Kulturudvalget muligheden for at udnytte bydelens skoler og andre institutioners lokaler til musiske og kunstneriske aktiviteter i og uden for ”almindelig åbningstid”. Dette initiativ ligger i forlængelse af Økonomiforvaltningens (Team Ejendomsoptimering) arbejde med at finde løsninger til placering af Københavns Kommunes nye
kommunale institutioner – et arbejde der blandt andet undersøger en mere fleksibel udnyttelse af kommunens bygninger.
Kulturudvalget vil i 2019 fortsætte deres arbejde for at integrere Brønshøj Gl. Skole bedre i bydelens Kulturakse (se
1.3).
8.7 NATURBYEN
Realiseringen af Lokaludvalgets ønske om at skabe et bynaturcenter ved EnergiCenter Voldparken venter stadig på et
gennembrud. 2019 skal være året hvor der for alvor sættes gang i processen. Det skal ske ved at gøre fortællingen om
Naturbyen skarpere hvad angår aktiviteter, faciliteter og de partnerskaber der skal bære projektet. Naturbyen skal
vokse frem i etaper og de enkelte etaper skal beskrives enkelt og klart. Lokaludvalget og Naturbyens mange interessenter skal sammen sende et signal om at man er klar til at løfte opgaven og sammen mobilisere de nødvendige ressourcer.
Sideløbende med denne proces vil Lokaludvalget fortsætte og udbygge traditionen med at udvikle og afholde arrangementer og aktiviteter i regi af aktivitetskalenderen (se 5.2). Ligeledes skal afholdelsen af Festival i Naturbyen d. 11. maj
2019 (se 2.2) spille en vigtig rolle for udviklingen af partnerskaber og samarbejdsflader samt formidlingen af Naturbyen
til en bredere kreds af folk.
8.8 BREMSNING AF VILLAKVARTERSFORTÆTNING
Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg ønsker i 2019 at undersøge mulighederne for at hæmme fortætningen af villakvartererne.
Der finder i bydelen en udvikling sted, i hvilken villaer nedrives for at give plads til flere boliger per matrikel. De senere år er der blevet givet mange dispensationer fra Teknik- og Miljøforvaltningen til at øge fortætningen. Byudviklingsudvalget i Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder denne udvikling uhensigtsmæssig, da det betyder at der bygges højere,
tættere og med en højere belægningsprocent.
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En politisk beslutning i Borgerrepræsentationen fra august 2017 medfører, at der ikke længere gives automatisk dispensation for villaservitutter i forbindelse med ansøgning om opførsel af dobbelthuse. Lokaludvalget ønsker, med
hjælp fra Lokaludvalgssekretariatet, at observere og undersøge hvad denne politiske beslutning betyder i praksis.
Lokaludvalget ønsker dernæst at undersøge om det er muligt at finde politisk opbakning til en lokalplan, som skal have
til hensigt at bremse denne tendens. I deres høringssvar til Kommuneplanstrategi 2018 understregede Brønshøj-Husum Lokaludvalg derfor deres ønske om, at det bliver et strategisk indsatsområde at bevare de københavnske villakvarterers særegne udtryk. Med dette fulgte en opfordring til at kommuneplanstrategien bør indeholde en målsætning
om, at der skal udarbejdes lokalplaner for byens villakvarterer. Hvis emnet ikke berøres i Kommuneplanstrategi 2018
vil Lokaludvalget kommentere det i høringsprocessen.
Endvidere vil Lokaludvalget i Brønshøj-Husum genoptage dialogen med andre lokaludvalg som ligger i bydele med villakvarterer. I forbindelse med denne dialog forestiller Lokaludvalget sig at det kan blive relevant at lave borgerinddragelse af grundejerforeninger, vejlaug og borgere i bydelen.
8.9 FÆLLESSKAB OM ”DET FÆLLES TREDJE”
Lokaludvalget ønsker at samarbejde med bydelens borgere om at skabe og pleje interessefællesskaber om det fælles
tredje. Sådanne fællesskaber kan forebygge ensomhed, aktivere borgerne fysisk og åbne borgernes horisont ift. bydelens naturperler. Fællesskaber omkring fx genbrug, reparation og bytte kan desuden engagere borgere i at skabe praktiske, økonomiske og bæredygtige alternativer til en brug-og-smid-væk-kultur. Lokaludvalget har desuden et ønske om,
i kraft af et fællesskab om ”det fælles tredje”, at arbejde med bydelens handicappolitik. Alle disse fællesskaber kan med
fordel forankres på tværs af Lokaludvalgets fagudvalg, eksempelvis i samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og
Miljøudvalget.
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