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Lokaludvalgets vision er at Brønshøj-Husum skal være en 
levende, sammenhængende, grøn, sund og tryg bydel. Vi 
ønsker en bydel i udvikling med muligheder for udfoldelse 
for alle borgere - unge som ældre.

Vi har i denne bydelsguide for 2020 sat fokus på sundhed 
og samvær. For at fremme et godt liv, må sundhedsfrem-
mende aktiviteter og faciliteter, der appellerer til alle, 
i fokus. Og lokaludvalget vil medvirke til, at der skabes 
netværk, som kan opfylde dette.

Vi vil bevare bydelen som en grøn bydel med mulighe-
der for naturoplevelser og udendørs fritidsaktiviteter. Vi 
har fokus på tilbud til børn og unge samt på trygheden i 
bydelen.

Lokaludvalget er bindeled mellem borgerne i Brøns-
høj-Husum og politikerne på Rådhuset. Gennem inddra-
gelse af borgerne kan borgernes lokalkendskab og ønsker 
komme til at indgå i beslutningsprocesserne i kommunen. 
Derfor er det vigtigt at deltage aktivt i udviklingen af 
bydelen blandt andet ved at støtte op om lokaludvalgets 
arbejde.

Vi har i bydelsguiden gjort lidt status over den vedtagne 
bydelsplan fra 2017. Vi har kikket lidt på handelslivet i vor 
bydel. Og da Brønshøj-Husum har en enestående historie, 
har vil hentet stof om vigtige stednavne i bydelen samt 
kikket lidt på gravstenene på Brønshøj kirkegård - den 
eneste landsbykirkegård i København - og set hvem der 
ligger begravet der.

Og der er mange flere 
fortællinger.

Lokaludvalget håber 
derfor, at vi med bydel-
sguiden kan bidrage til 
at give et billede af vor 
bydel samt give nyttige 
informationer.

Med venlig hilsen
Hans S. 
Christensen
FORMAND 
FOR BRØNSHØJ-
HUSUM 
LOKALUDVALG

EN SUND,  
GRØN OG TRYG BYDEL

”Vi vil bevare bydelen som en grøn 
bydel med muligheder for natur-
oplevelser og udendørs fritids-
aktiviteter.”
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SOCIAL ULIGHED OG 
SUNDHED HÆNGER 
 SAMMEN 
Brønshøj-Husum ligger lavt, på de fleste sundheds-
faktorer – men forskellene internt i bydelen kan være 
store, fortæller Katrine Schjønning fra kommunens 
afdeling for strategisk folkesundhed 

Omkring 70 engagerede fagpersoner og borgere var mødt 
op, da formanden for lokaludvalgets social og sundheds-
udvalg, Stine Skot den 5. november åbnede netværks-
mødet med sundhed som tema i i Tingbjerg Bibliotek\
Kulturhus.

Blandt oplægsholderne var Katrine Schjønning fra af-
delingen for strategisk folkesundhed under Sundheds-  og 
Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Hun gav 
sit bud på sundhedstilstanden i bydelen – og på kommu-
nens overordnede indsats for folkesundheden. 

– Vi ved, at der er en forskel i den gennemsnitlige le-
vealder på syv år, alt efter hvor man bor i København, og 
der spiller en række sociale faktorer som for eksempel 
uddannelsesniveau og indkomstniveau ind, siger Katrine 
Schjønning. 

– Det betyder, at der med stor sandsynlighed er socia-
le forskelle internt i Brønshøj-Husum, alt efter hvilket 
kvarter, man kigger på, og overordnet er vi ved at finde en 
måde at få tal for de mere udsatte boligområder i byen. 

Brønshøj-Husum ligger lavt i sundhedsmålingerne. Den 
gennemsnitlige levealder er lavere end byens gennemsnit, 
og selv om bydelen har færre rygere og færre med et stort 
alkoholforbrug end gennemsnittet, trækker andre faktorer 
den forkerte vej. Flere er således inaktive, stressede, kro-
nisk syge og overvægtige end i byen som helhed. 

– Vores mål på det strategiske niveau er at bryde den 
sociale ulighed i sundheden, blandt andet gennem et fore-
byggende arbejde, hvor vi ikke blot skal have kontakt med 

” Vores mål på det strategiske niveau   
er at bryde den sociale ulighed i 
 sundhed, blandt andet gennem  
et forebyggende arbejde” 
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den enkelte borger, men også blive en del af de strukturer 
og rammer, der er i områderne, siger Katrine Schjønning.

– I forvejen har vi samarbejdsaftaler med virksom heder 
med mange kortuddannede mænd over 50 år, fordi vi ved, 
at de har en større andel af problemer med alkohol, ryg-
ning og mentalt velvære. Desuden har vi også et samar-
bejde om trivsel, rygning og alkoholpolitik med samtlige 
ungdomsuddannelser i København. Vi har erfaringer med 
strukturelle indsatser, og dem vil vi gerne arbejde videre 
på i de udsatte boligområder, siger hun og nævner som 
eksempel en øget indsats for at finde ikke-diagnosticerede 
diabetestilfælde og starte en tidligere demensudredning, 
siger sundhedsstrategen, der har stor ros til overs til sund-
hedsnetværksmødet.

– Det var et fantastisk arrangement, og jeg gik derfra 
med mange ideer til, hvordan vi kan arbejde videre, siger 
hun. 

Lokaludvalget planlægger et tilsvarende møde i marts 
2020. Hvis man ønsker at vide mere, kan man melde  
sig på en mailingliste ved at skrive til  
2700lokaludvalg@okf.kk.dk

MÅLING:  
BYDELEN BØR BLIVE SUNDERE
Den seneste sundhedsmåling for København viser, 
at bydelen er udfordret på sundheden. Der er dog 
også lyspunkter – og masser af muligheder for, at 
borgerne selv kan gøre noget.

Borgernes sundhedstilstand i Brønshøj-Husum kunne 
blive bedre, viser den seneste Københavnske sundheds-
måling fra 2017. Bydelens borgere er blandt de mest 
usunde rent kostmæssigt – 13 procent har et usundt 
kostmønster, der blandt andet omfatter et lavt indtag 
af grøntsager og et stort indtag af især mættet fedt. 16 
procent af bydelens beboere betegnes som fysisk inak-
tive – det er den højeste andel i samtlige københavnske 
bydele. Andelen af svært overvægtige er også større for 
bydelen end for byen som sådan. 

Der er dog også lyspunkter. Andelen af rygere er lidt 
lavere end gennemsnittet. Samtidig er Brønshøj-Husum 
klart den bydel, hvor færrest unge har prøvet at ryge 
hash.

15 procent af bydelens borgere vurderer, at de har et 
mindre godt eller dårligt helbred – hen over de næste si-
der er der inspiration til veje til at løfte både det fysiske 
helbred og det sociale fællesskab. 

Foto Kaj Bonne
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HER ER NØGLETALLENE: 
RYGNING: 17 procent ryger dagligt i Brønshøj-Husum. I 
København som helhed er tallet 18 procent. 

ALKOHOL: 5 procent i bydelen har et højt forbrug af 
alkohol. I hele byen er tallet 9 procent.

HASH: Blot 40 procent af ungdommen i Brønshøj- 
Husum har prøvet at ryge hash. Gennemsnit for byen er 
på hele 62 procent. 

KOST: 13 procent har et usundt kostmønster. For hele 
byen er tallet 11 procent.

FYSISK AKTIVITET: 16 procent af bydelens borgere er 
fysisk inaktive. I byen som helhed er tallet 11 procent.

GØR DIN INDSATS OVERSKUELIG  
FOR DIG SELV
Lidt er bedre end intet, når det handler om sund-
hedstilstanden, mener Katrine Schjønning, der også 
mener, at man bør fokusere på sit sociale liv 

En times fysisk aktivitet om dagen er en del af svaret, hvis 
man vil være sundere. Men det kan virke uoverskueligt 
– og i det tilfælde er lidt bedre end intet, mener Katrine 
Schjønning. 

– Man kan starte i det små og gå en tur, enten alene eller 
sammen med andre, siger hun. 

– Man kan eventuelt stifte en forening for de interesser, 
man har, og ellers kan man engagere sig i lokale for-
eninger og andre fællesskaber. Det behøver ikke at handle 
om fysiske aktiviteter, men det er vigtigt, at man også hol-
der sig i gang mentalt. 

Brønshøj-Husum
København som 
helhed
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Rygning Alkohol Hash Kost Fysisk aktivitet

” Man kan starte i det små og gå en 
tur, enten alene eller sammen med 
andre” 
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SAMVÆR I NATUREN
Trangen til at beskytte bydelens unikke naturværdier 
driver værket, når Utterslev Moses Naturplejelaug 
hver torsdag mødes for at vedligeholde og beskytte 
mosen og fremme dens naturværdier. Lauget ser sig 
som en samarbejdspartner og sparringspartner for 
kommunen – og som et godt socialt fællesskab. 

– Man skal selvfølgelig helst kunne 
svinge en spade, men vi er vidt for-
skellige mennesker, fra håndværkere 
over gamle jurister og til højt spe-
cialiserede botanikere, siger laugets 
formand Troells Meldgaard.
Interesserede kan dukke op  torsdag 
mellem klokken 9 og 12 på Langhol-
men i Midtmosen (se kort bagerst). 

MADKLUB FOR MÆND
God mad skal helst spises i godt selskab. Den mulighed er 
der i Tingbjerg, hvor der på alle onsdage i ulige uger klok-
ken 18 til 21 er madklub for mænd i Beboercentrum, Ruten 
16. Man behøver ikke at kunne lave mad for at deltage. Det 
koster 25 kroner pr. gang at deltage – pengene betales, når 
man møder op. 

 tingbjergforum.dk

SUNDHED PÅ MANGE MÅDER
Du kan gøre meget for at hjælpe dig selv til en sundere 
livsstil. I Kulturhuset Pilegården kan man møde op til den 
månedlige sundhedscafé, hvor forskellige oplægsholdere 
giver gode råd om, hvordan man skaber et sundere liv, 
blandt andet ved at forebygge livsstilssygdomme. 

 pilegaarden.kk.dk 

HOLD DIG I GANG
Tingbjerg, Husum og Brønshøj har aktivcentre for ældre. 
Programmerne spænder fra bingo og cafehygge og til stav-
gang og udflugter. Der er også foredrag, kurser og håndar-
bejde. Det koster cirka 100 kroner pr. måned.

 aktiv.kk.dk.

FOREDRAG, HYGGE OG MUSIK
I Bydelens kirker er der masser af mulighed for at mødes. 
I Husumvold Kirke er der med jævne mellemrum fore-
dragsklubben Fredagsmøde, hvor man kan veksle en tier 
til kaffe og kage. Husum Kirke byder på Onsdagsklub med 
foredrag, udflugter, fællessang og samvær. I Tingbjerg 
Kirke er der fællesspisning og foredrag. Og Brønshøj og 
Bellahøj Kirker har også et righoldigt program.
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VIRKETRANGEN GIVER 
LIV TIL TINGBJERGS 
 HAVER
Jordlodder, drivhus og samarbejde med Svanholm 
Gods er blandt elementerne, der skaber positivt 
indhold for adskillige af Tingbjergs beboere – ambiti-
onerne er store og omfatter blandt andet restaurant-
drift og uddannelsesmuligheder

Jord mellem fingrene, håndarbejde og værkstedsflid er 
vejen til et bedre liv for en hel del borgere i Tingbjerg. 

Et system af fælleshave med drivhus, en stribe jordlodder 
og både sy- og træværksteder er med til at skabe livskva-
litet i bebyggelsen, der ellers har omdømme af at være et 
belastet boligområde. 

Men netop det omdømme er med til at understrege vig-
tigheden af muligheden for udfoldelse. 

– Vi er samlet om begrebet virketrang. Vores tilgang er, 
at alle mennesker gerne vil bidrage med det, de kan, og det 
viser sig meget tydeligt i de 60 beboerhaver, der har været 
en del af fælleshaven i længst tid, siger Jesper Juul Mikkel-
sen, der er projektleder i Fælleshaven og på det tilknyttede 
Tingbjerg-Svanholm-projekt, hvor beboere fra Tingbjerg 
hjælper med driften af markerne på kollektivgodset Svan-
holm mod at de får grøntsager med hjem. 

Han beskriver Fælleshaven som et sted, hvor Tingbjergs 
beboere kan skabe og forandre på et praktisk plan. Det 
handler ikke blot om at forskønne bydelen, men også om 
at skabe gode naboskaber. 

KONTAKT MED JORDEN 
Kontakten med jorden betyder meget for en stor del af 
deltagerne i projekterne. 

– Rigtig mange af beboerne i Tingbjerg er vokset op på 
landet i Mellemøsten, men de har været afskåret fra at 
have jord mellem fingrene. Derfor er der stor interesse for 
at dyrke og passe de 60 beboerhaver, og det er med til at 

SUNDHED I BYDELEN
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skabe et smukt sted mellem blokkene. Den grundpille har 
vi bygget videre på, og vi har nu et stort syværksted, der er 
ret velbesøgt, og hvor man både kan designe og reparere. 
Der arbejdes med en masse kundskaber, der ellers er gået 
i glemmebogen, siger projektlederen, der også peger på 
cykelværkstedet, træværkstedet, det store fællesdrivhus 
og en fælles hønsegård som steder, der hjælper beboere til 
at få bedre fodfæste. 

RESTAURANTDRIFT
Fælleshaven er skabt af et partnerskab mellem Hotel og 
Restaurantskolen, Steno Diabetes Center KBH og Den 
 boligsociale helhedsplan i Tingbjerg. 

Fælleshaven har indgået et samarbejde med Hotel- 
og  Restaurantskolen, der skal føre til åbningen af en 
pop-op-restaurant. Målet er, at den fra februar skal være 
åben hver torsdag – med forskellige temaer, stilarter og 
menuer hver gang. Håbet er, at en del af skolens grundud-
dannelse vil komme til at ligge i Tingbjerg – og at restau-
ranten kan blive startskuddet til et mere levende handels-
liv i bydelen. 

– Vi har visioner om at generere overskud ved salg af 
pladser i restauranten og ved forædling af produkter. Det 
er stadig på tegnebrættet, men over tid kunne det være 
spændende at ansætte beboere i småjobs, hvor de driver 
butikker, så man kan komme til at handle i sin egen bydel, 
siger projektlederen, der også håber på, at Fælleshaven og 
de tilknyttede aktiviteter kan bruges til at smelte de nye 
beboergrupper, der følger med udbygningen af Tingbjerg, 
sammen med de nuværende. 

– Vi vil gerne arbejde med værtsskab. I stedet for, at de 
nuværende beboere skal føle, at de bliver skubbet ud, skal 
de være med til at tage imod de nye, for eksempel ved at 
være værter på restauranten. Det forener, når man kan 
mødes over et måltid.

Ønsker man at blive en del af Fælleshaven, kan man 
møde op og få en snak på Virkefeltet 16. Mandag, onsdag 
og torsdag er der størst chance for at træffe medarbejdere. 
Bor man i Tingbjerg og ønsker sig en beboerhave, skal man 
blot møde op i haven og skrive sig på ventelisten. 

 Læs desuden tingbjergforum.dk 

Foto: Sirid Koch Andersen 
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LORTEVAND OG MOSE
DØD: FÆSTNINGS
KANALENS LANGE KAMP 
FOR LIVET
Gennem mere end 50 år har spildevand gjort enorm 
skade på Fæstningskanalen og Utterslev Mose.  Senest 
er et oprensningsprojekt sat i bero – men Lokal ud-
valget fortsætter kampen for et renere vandmiljø 

Der var glæde hos både naturelskere, lokaludvalgspoli-
tikere og historieinteresserede, da der i 2017 blev fundet 
penge til en oprensning af Fæstningskanalen. Det na-
turskønne og historisk vigtige vandløb, der blev skabt 
som en del af Københavns forsvarsværker i slutningen af 
1800-tallet, har nemlig lidt under udledning af spildevand 
og almindeligt mislighold igennem årtier. Arbejdet kom 
da også i gang – men blev standset igen i 2018 på grund 
af det statslige anlægsloft, der siden 2013 har bestemt, 

STATUS PÅ BYDELSPLANEN 

1888:   Byggeriet af den enorme Københavns befæstning 
går i gang. Den 14 kilometer lange fæstningskanal 
etableres som led i en oversvømmelsesstrategi

1920:   Befæstningen nedlægges 
1938:   Gyngemosens renseanlæg begynder at udlede 

mekanisk renset vand til kanalen. Spildevandet 
kommer fra industriområdet i sydmarken og oplan-
dets kloakker

1953:   Fæstningskanalen er biologisk død og oprenses til 
bundprofil

1965:   Endnu en oprensning af kanalen 
1968:   Kanalen og Utterslev mose dør på grund af udled-

ning af to millioner kubikmeter spildevand årligt. 
Der kommer omfattende protester

TIDSLINJE

Fotomontage: Jens Christian Elle
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hvor mange penge kommunerne må bruge på bygge- og 
anlægsprojekter. 

Formand for lokaludvalgets miljøudvalg Michael Hoff er 
ikke tilfreds med, at oprensningen blev stoppet.

– Den meget lille besparelse kan få en stor betydning. 
Vandet fra Fæstningskanalen er basis for gennemstrøm-
ningen i hele København: Fra Utterslev Mose gennem 
Søborgrenden til Emdrup Sø og videre herfra til de indre 
søer, Øster Anlæg og Kastellet inden det løber ud i Øre-
sund, siger han.

Problemstillingen er ikke ny. I 1968 blev Utterslev Mose 
erklæret biologisk død, og store borgerprotester gjorde, at 
politikerne på Rådhuset måtte tage affære. Ekstra Bladet 
skrev spalte op og ned om 'lortevandet' i Utterslev Mose, 
der stank af kloak. 

”Jeg havde ikke forestillet mig, at det var så slemt. Det 
er helt uudholdeligt,” sagde rådmand Alfred Bjørklund til 
Ekstra Bladet under et besøg i mosen i september 1968.

Få dage senere mødte 500 demonstranter op foran 
rådhuset i Gladsaxe, hvor en smilende borgmester Erhard 
Jacobsen tog imod og bød på kaffe og sodavand. Han love-
de blandt andet, at man ville skifte alt vandet i Utterslev 
mose og sørge for, at Gladsaxe senest i 1970 blev knyttet til 
Københavns rensningsanlæg på Kalvebod Brygge. 

Brønshøj-Husum Avis 1968

1970:   Gyngemosens renseanlæg ophører. Fremover 
 kommer der kun spildevand ved overløb efter 
 større regnskyl. Vandstanden falder, og mosen 
risikerer udtørring

1980:   Der tilføres vand fra Harrestrup Å
2003:   Der bliver tilført 40.180 m3 urenset spildevand årligt
2012:   Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Loka-

ludvalg sætter fokus på den fortsatte forurening 
og behovet for omfattende naturgenopretning af 
Utterslev Mose og Fæstningskanalen

2014-15:   Et stort klimatilpasningsprojekt i Høje Gladsaxepar-
ken gennemføres, men regnvandet ender desvær-
re i hovedkloakken i Gyngemosen.

2018:   En oprensing af fæstningskanalen går i gang i 
marts og afsluttes sidst i april. 100 meter af ialt 
2900 meter er renset.

11



STATUS PÅ BYDELSPLANEN 

Selv om Erhard Jacobsen delvist holdt sit ord, er problemet 
ikke endeligt løst. Ved voldsom regn er der fortsat overløb 
af urenset spildevand til mosen, der officielt har en dårlig 
økologisk kvalitet. Den udvikling skal vendes inden 2027, 
hvor alle vandmiljøer skal overholde EU's vandramme-
direktiv om økologisk god kvalitet. 

– Det bliver ikke let, siger Michael Hoff. 
–Jeg oplever relativt tit, at man kommer ned til en grå og 
lugtende fæstningskanal, hvor der ligger toiletpapir fra 
kloakkerne. Men i den anden ende har jeg fanget gedder og 
set isfugle, så der er et stort potentiale, både som rekre-
ativt område og som naturområde. Desværre har jeg en 
fornemmelse af, at det bliver prioriteret lavt, fordi vi er i 
udkantskøbenhavn, siger udvalgsformanden, der sammen 
med Lokaludvalget vil rejse større opmærksomhed om 
emnet. 

– I 2020 vil vi sætte fokus på problemerne, så der kan 
blive skabt et folkeligt pres. Det skal ske gennem arran-

gementer, hvor 
vi understreger 
det positive ved 
området og det 
potentiale, det 
har, samtidig 
med at vi arbej-
der politisk med 
udfordringerne, 
siger formanden. 

NY SØ KAN VÆRE LØSNINGEN 
En sø i Gyngemosen kan hindre spildevand i 
 Utterslev mose og Fæstningskanalen 

En ny sø, der skal 
samle vand ved 
store regnskyl, 
kan sikre en god 
vandkvalitet i 
Fæstningskanalen 
og Utterslev Mose 
fremover.

Gladsaxe Kommu-
ne har de senere år 

gjort en stor indsats for at skåne kloakkerne, så urenset 
spildevand ikke bliver presset ud i vandløb og søer. Men 
Gyngemosen har stået som en sort plet på kortet – og 
det betyder, at Fæstningskanalen og dermed Utterslev 
Mose bliver udsat for urenset kloakvand, når den store 
overløbsledning U11 må give fortabt. Det kan hindres 
med en sø i Gyngemosen. 

De seneste tal, Brønshøj-Husum Lokaludvalg har mod-
taget, viser at mere end 20.000 m3 spildevand havner i 
Fæstningskanalen på ét år fra U11.

Michael Hoff oplyser, at Københavns kommune er i god 
dialog med Gladsaxe kommune og forsyningsselskaber-
ne om projektet. Der kan dog gå lang tid før en ny sø er 
en realitet. 

Michael Hoff, Formand for Miljøudvalget
Foto: Kurt Lønstrup
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HUSUM BYPARK  
HAR PLADS TIL FLERE  
ARRANGEMENTER 

 
Foreningen Husum Byparks Venner vil gerne stille 
viden til rådighed – men søger samtidig folk, der vil 
give en hånd med ved begivenheder i byparken

Der er plads til flere arrangementer i Husum Bypark. Så-
dan lyder budskabet fra Birgit Christensen, der er formand 
for Husum Byparks Venner.

– Vi vil meget gerne hjælpe med at søge tilladelser og 
midler, hvis man har en ide til et offentligt arrangement, 
og vi kigger også gerne forbi arrangementerne med et par 
kander kaffe, siger Birgit Christensen, der til gengæld har 
en bøn til folk i bydelen.

– Nogle gange har vi behov for en hjælpende hånd i et par 
timer. For eksempel, når vi holder fastelavnsfest i 2020. 
Det kan være med at hænge tønder op, holde øje med tøn-
deslagningen eller sætte pavilloner op. Så hvis man kan 
afse et par timer, vil vi være glade for det, siger hun.

Man behøver ikke at melde sig ind i Husum Byparks Ven-
ner for at lave arrangementer, selv om Birgit Christensen 
naturligt nok gerne ser, at flest muligt betaler det årlige 
kontingent på 50 kroner. Det kan man gøre ved at sende 
beløbet på mobilepay 89053 og skrive sin mailadresse i 
kommentarfeltet.

– Det giver bedre gennemslagskraft, når vi kan vise, at 
bydelen står sammen om at bakke byparken op, siger hun.

         Læs mere på facebook.com  
   – søg på Husum Byparks Venner.

” Vi vil meget gerne hjælpe med at søge 
tilladelser og midler, hvis man har en 
ide til et offentligt arrangement”

Fastelavn i Husum Bypark. Foto: Kaj Bonne
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NU ER DEN GOD NOK:  
FRILUFTSSCENEN STÅR 
KLAR TIL SOMMER
Renoveringen af Bellahøj Friluftsscene har trukket ud 
– men nu er pengene til genopretningen af amfitea-
tret endelig blevet frigivet 

Bellahøjs Friluftscene får nyt liv – og vil stå genrejst og 
klar til publikum i sommeren 2020. 

Den udendørs amfiscene i Bellahøjparken er skabt af den 
verdenskendte landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, men 
den har i mange år været i en miserabel tilstand. Lokal-
udvalget var derfor begejstret, da kommunen afsatte seks 
millioner kroner til renoveringen i 2018 – men det blev 
vendt til fortvivlelse, da det statslige anlægsloft, der afgør, 
hvor mange penge kommunerne må bruge på anlægspro-
jekter, satte en stopper for den tiltrængte genopretning. 

Nu er der grund til at smile igen. Københavns Miljø- og 
Teknikudvalg har nemlig besluttet, at pengene skal frigi-
ves. Det betyder, at der vil ske en række fysiske forbedrin-
ger af trapper, siddepladser og scenegulv samt mulighed 
for overdækning og opbevaring af sceneudstyr. Det hele 
kommer til at ske med grundig hensynstagen til anlæg-
gets status som fredet. 

Hos Lokaludvalget er man svært begejstrede for, at Bel-
lahøj Friluftsscene bliver sat i stand og forbedret. 

– Vi er glade for, at det er blevet muligt at frigive pen-
gene, der jo har været afsat i snart to år, siger Hans S. 
Christensen, der er formand for lokaludvalget. 

– Bellahøj Friluftsscene er et fantastisk anlæg, men der 
er mange, der ikke kender til det. Vi håber, at renoverin-
gen kan være med til at gøre det til et aktiv for ikke bare 
bydelen, men for hele København. 

” Bellahøj Friluftsscene er et fanta-
stisk anlæg, men der er mange, der 
ikke kender til det”

Lokaludvalgets formand Hans S. Christensen ved 
friluftsscenens eroderede tribune. Foto: Kaj Bonne
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ÅRET DER GIK 
FORÅRSFEST I NATURBYEN

11. maj 2019

HUSUMPARKEN ER 
 BLEVET ET KLUBHUS  
RIGERE
Det ny klubhus til Husum Boldklub er blevet indvi-
et. Dermed er klubben blevet sikret betydeligt bedre 
faciliteter end den tidligere har haft 

Resultatet af adskillige års arbejde for bedre og mere 
tidssvarende faciliteter blev 25. oktober præsenteret for 
offentligheden, da Husum Boldklub holdt officiel indvielse 
af sit nye klubhus med overborgmester Frank Jensen som 
saksefører på det traditionelle snoreklip.

Det over 600 kvadratmeter store klubhus er en solid 
opgradering af det hidtidige hus, der havde rødder tilbage 
til 1930erne og langt fra levede op til de krav, der stilles til 
klubhuse i dag. Husumparken er en del af Lokaludvalgets 
Bydelsplan (2017-2020), og tanken er, at klubhuset ikke 
alene skal fungere som et løft til sportsdyrkerne, men også 
skal komme beboere i området generelt til gode. 

Det ny klubhus er opført med støtte fra Københavns 
Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. 

Så er det nye klubhus færdigt. 
Foto: Jens Christian Elle

Foto: Materiale Centralen
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NATURBYEN SATSER PÅ 
NATURLIG VÆKST
Byhaven ved EnergiCenter Voldparken sørger 
 sammen med et rigt aktivitetsprogram for at  gøre 
Naturby-projektet synligt i bydelens hverdag 

Natur og mursten er ikke nødvendigvis modsætninger i 
Brønshøj-Husum. 

Naturbyens beliggenhed ved Utterslev Mose og Vest-
volden giver nogle interessante muligheder for samspil 
mellem by og natur. Derfor har Lokaludvalget i flere år 
arbejdet med projektet Naturbyen, der skal skabe ram-
merne for mødet mellem den tætbebyggede bydel og de 
naturskønne områder. Ambitionerne har gennem årene 
været store, men kommunens budgetter har sat naturlige 
hindringer for, at alle visioner har kunnet blive til virke-
lighed. 

Ved Byhaven i EnergiCenter Voldparken i Husum lever 
Naturbyen dog i bedste velgående. Her sprudler både 
højbede, høns, kaniner og ikke mindst haveinteresserede 
frivillige af liv.

– Byhaven er den første fysiske manifestation af Natur-
byen, siger Mads Faber, der er leder af Frivilligcenteret i 
EnergiCenter Voldparken. 

Byhaven består af hønsegård, kaninbur og otte højbede. 
Bedene passes af hver deres familie, der på skift også har 
ansvar for at fodre dyrene. 

– Vi har både familier fra de almene boligområder og fra 
villakvartererne. De kommer og lærer om, hvordan man 
dyrker have, og efterhånden er børnefamilierne blevet så 
vente ved området, at de for eksempel også bruger folke-
køkkenet og nogle af de andre tilbud i området. Vores mål 
er at udvide med flere bede i 2020, så der kan komme flere 
ind i fællesskabet, både af dem, der selv opsøger tilbud, og 
dem, der kommer til gennem de boligsociale projekter i 
området, siger Mads Faber.

Byhaven er blevet en lille oase – ikke kun for dem, der 
dyrker haverne, men også for folk i området, der blot kom-
mer for at slappe af og hygge sig. De muligheder skal også 
udvides i det kommende år, hvis det står til Mads Faber. 

– Vi vil gerne gøre det endnu federe. Byhaven skal være 
et opholdssted for lokalområdet. Man skal kunne booke 
området til at holde fødselsdag og andre fester. Vi har en 
pizzaovn, der kan stilles til rådighed, og vi har planer om 
at opgradere med permanent overdækning og måske et 
komfur, så vi i endnu højere grad kan bruge det som et 

STATUS PÅ BYDELSPLANEN 

Foto: Lars Vibild
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udekøkken. Vi har 
haft succes med jord-
til-bord- arrangementer, 
hvor vi høster og tilbereder de 
grøntsager, vi selv har dyrket, og det vil vi 
gerne lave mere af, siger Mads Faber, der er særligt 
begejstret for det fællesskab, haven giver familierne 
imellem.

– Byhaven kan noget af det samme som en kolonihave i 
miniformat. Forskellen er blot, at man ikke planter en hæk 
ind til naboens have, men i stedet bliver en del af fælles-
skabet, siger han.

Ambitionerne er at udvide projektet med flere haver og 
sociale projekter og blandt andet inddrage nogle barak-
ker, der i dag huser tandlæger, i projektet. Det kræver dog 
kommunale penge.

– Lige nu bygger vi op nedefra og sørger for en god lokal 
forankring, så kommunen kan se, hvad den vil få mere af, 
hvis den støtter os, siger Mads Faber. 

STARTEDE SOM EN BRANDTOMT 
Byhaven ved EnergiCenter Voldparken er spiret frem på 
ruinerne af en fiasko. Efter lukningen af Voldparkens skole 
– der i dag huser EnergiCenter Voldparken – i 2008, blev 
pedelboligen omdannet til ungdomsklub. Den blev flere 
gange udsat for hærværk og måtte lukkes i flere perioder. 
Til slut blev den brændt ned, og brandtomten stod i lang 
tid, inden den endelig blev revet ned. Herefter blev byha-
ven etableret.

– Alle folk sagde til os, at det var et sindssygt projekt, og 
at det blot ville blive smadret. Men vi fortsatte, og der har 
aldrig været problemer, siger Mads Faber.

MASSER AF AKTIVITETER 
Naturbyen er mere end byhaven. Året igennem er der 
adskillige arrangementer i hele bydelen i naturby-regi. Det 
strækker sig fra æblemosteri over bygning af fuglehuse 
og pindsvinebo og til ture, hvor man kan blive klogere på 
områdets natur. 

I maj er der desuden en forårsfest i Naturbyen, hvor der 
vil være et væld af aktiviteter ved og på EnergiCenter 
Voldparken. 

       Man kan finde arrangementer og andet info på  
 www.naturbyen.dk.
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VANDTÅRNET ER VED AT 
FINDE SINE BEN 

Efter åbningen i februar er Brønshøj Vandtårn i fuld 
gang som kultursted 

Man kan sagtens være rummelig og umådelig vanskelig på 
samme tid. 

Det beviser Brønshøj Vandtårn, der siden åbningen som 
kulturhus i februar 2019 har lagt rum til både koncerter og 
udstillinger. 

Den kolossale tidligere vandbeholder, der rager 34 meter 
op i luften er nemlig ikke klar til hvad som helst. For selv 
om den er tænkt som både udstillingsrum og spillested, er 
der grænser for, hvad der kan proppes ind bag betonen. 

– Når vi taler musik, er den voldsomme akustik bedst 
egnet til eksperimenterende musik, klassisk og lydinstal-
lationer, siger Rune Brink Hansen, der er koordinator på 
udviklingen af vandtårnet som kultursted.

– Vi skal forholde os til et fredet rum, der for eksempel 
ikke kan varmes op, så det stiller krav til både de udøvende 
og til publikum.

Til trods for de indbyggede benspænd er både Rune Brink 
Hansen og hans kollega, kulturkoordinator på Pilegården 
Jenny Marie Kruse, begejstret for de spændende lokaler. 

STATUS PÅ BYDELSPLANEN 

Foto: Palle Vedel
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VÆR MED:
Sådan kan du tage del i driften eller skabe arrangemen-
ter i vandtårnet.

– Meld dig ind i Foreningen Brønshøj Vandtårn.   
Foreningen arbejder både med drift, arrangementer   
og længere perspektiver

 Se mere på www.broenshoejvandtaarn.dk

– Eller kontakt kulturkoordinator Jenny Marie Kruse på 
mail-adressen H61F@kk.dk

På urum.dk kan du læse mere om udstillingerne i 
tårnet, og på pilegaarden.kk.dk kan du læse mere om 
tårnets nye rolle.

– Det er interessant at arbejde med et sted, hvor man er 
indendørs, men på udendørs præmisser. Gennemsnit-
stemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj, så det er 
ikke et helt almindeligt rum, vi har overtaget, siger hun, 
der sammen med Rune Brink Hansen er i fuld gang med 
udviklingsarbejdet i vandtårnet.

– Siden åbningen har vi været i proces med at finde ud af, 
hvordan vi kan bruge vandtårnet som både udstillingssted 
og spillested ved hjælp af frivillige kræfter, siger Rune 
Brink Hansen.

– For eksempel arbejder vi på at skabe bedre adgang til 
de indtil nu tre udstillinger, der er planlagt i 2020. Som det 
ser ud nu, kan vi ikke holde åbent så længe, som vi gerne 
vil. Derfor har vi brug for hjælp fra frivillige. 

Ifølge de to er vandtårnet blevet vel modtaget af både 
kunstnere og publikum. 

– I perioder får vi fem emails om dagen fra folk, der 
gerne vil lave noget i tårnet, og i efterårsferien havde vi i 
gennemsnit 80 daglige besøgende til vores udstilling, siger 
Rune Brink Hansen.

BORGERNES OPBAKNING ER VIGTIG
Formanden for Lokaludvalgets kulturudvalg, Kirsten Møl-
ler, er selvsagt godt tilfreds med, at vandtårnet er åbnet. 
Men hun har en bøn til alle, der deler hendes begejstring.

– Vi har arbejdet i lokaludvalget i mange år for, at vand-
tårnet skulle blive et nyt kultursted, men vi håber, at det 
frivillige arbejde igennem Foreningen Brønshøj Vandtårns 
Venner bliver bærende. Derfor vil jeg gerne opfordre folk 
til at melde sig ind i foreningen, siger Kirsten Møller, der 
tilføjer, at de første vigtige skridt mod en forankring i 
frivilligheden er taget.

– I november blev der holdt en workshop, der danner 
grundlag for det idekatalog, den fremtidige udvikling af 
vandtårnet som levende kultursted skal baseres på. Jeg 
håber, at der i fremtiden vil komme arbejdsgrupper, der 
kan og vil forme forskellige former for aktiviteter for alle 
typer borgere og alle aldersgrupper. Jo flere borgere, der 
viser engagement og aktivitet, desto lettere er det at over-
bevise fonde, politikere og borgerrepræsentationen om, at 
der skal bidrages økonomisk til udviklingen, så vi kan få 
hele tårnet aktiveret.
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I TINGBJERG HILSER MAN 
PÅ HINANDEN
Michelle Svendsen på 28 år og hendes mand Kim 
Krogh og deres datter Alma på 1,5 år er flyttet til 
Tingbjerg i de første nyopførte lejligheder i bydelen 
– der ikke er almene boliger, som resten af Tingbjerg 
består af. De nye lejligheder er startskuddet på en 
større byudvikling. 

AF LINE FALK TRANBERG

De nye boliger med udsigt til Utterslev mose er eftertrag-
tede blandt nye og gamle københavnere, for her er man 
tæt på byen og samtidig midt i store naturområder. Men 
hvordan er det at bo i en af Københavns mest udskæld-
te bydele – Tingbjerg. Det har vi spurgt nogle af de nye 
tilflytterne om. 

Beliggenheden var det Michelle og Kim faldt for. De går 
dagligt ture ved mosen med deres lille datter og hunden 
Gismo. 

– Vi havde kun hørt om Tingbjerg gennem medierne og 
var da lidt afskrækkede i starten om vi overhovedet turde 
flytte herud. Men vi tænkte, at vi ville give det en chance, 
for hvorfor skulle man ikke kunne bo her som så mange an-
dre steder i København, fortæller Michelle Svendsen, som 
til dagligt arbejder som sygeplejeske og studerer cand. Cur. 

Michelles mand Kim havde flest betænkeligheder ved at 
flytte til bydelen. 
– Men jeg er blevet 110 % positivt overrasket over området. 
Man bliver godt modtaget. Folk er nysgerrige og søde. Vi 

STATUS PÅ BYDELSPLANEN 

” Men jeg er blevet 110 % positivt over-
rasket over området. Man bliver godt 
modtaget. Folk er nysgerrige og søde”

Visualisering: Innovator
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har overhovedet ikke oplevet noget negativt, siger Kim 
Krogh, der er opvokset i Nordsjælland ved vandet og især 
glad for at han igen er så tæt ved noget vand.

SJÆLDEN IMØDEKOMMENHED 
Michelle Svendsen er især blevet positivt overrasket over 
at alle hilser. 

– Folk siger rent faktisk hej, når de møder en på gaden og 
er generelt meget imødekomne. Det at folk hilser, det er 
jeg ikke vant til. Det er ikke noget man normalt oplever i 
København. Det er virkelig hyggeligt, at det er sådan her.

Kim Krogh oplever at folk kommer hinanden ved i Ting-
bjerg, at der er liv på gaden om aftenen og , at man kigger 
hinanden i øjnene og siger godaften. 

– Der er faktisk mange mennesker ude om aftenen og 
det er ret tryghedsskabende. Der er mange fædre ude om 
aftenen, som sidder og snakker sammen på bænkene og 
andre står og følger med ud ad vinduerne. Der er selvfølge-
lig flest ude på gode sommeraftner. Men selvom det regner 
og blæser, så er der faktisk mennesker på gaden og børn 
der leger, fortæller Kim Krogh, der er uddannet social- og 
sundhedsassistent og nu læser til sygeplejeske. 

FLERE INDBYGGERE PÅ VEJ 
Snart får Michelle og Kim flere nye naboer – i de 'række-
huse', der bygges oven på den nye Lidl butik ved indgan-
gen til Tingbjerg. I alt bygger Innovater 35 private boliger 
i Bygården. Næste skridt er et nyt plejecenter og flere 
private boliger på Store Torv og frem mod 2025 planlægger  
de almene boliorganisationer og NREP at opføre yderligere 
1.000 nye private boliger i Tingbjerg, ligesom kommunen 
og kollegiet også har planer om at der skal bygges nye 
boliger på deres grunde frem mod 2030. Når alle de nye 
byggerier er opført i 2030, er det forventningen, at byde-
lens indbyggertal har taget et hop fra ca. 6.000 beboere til 
knap 10.000 beboere. 
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GLÆDE OVER MILLIONER   
TIL CYKELSTIER OG 
 TRAFIKLØSNINGER
Gadelandet får cykelsti for 25,7 millioner kroner som 
led i det kommunale budgetforlig

Høje hastigheder, tæt trafik og lastbiler med vareleveran-
cer gør livet usikkert for cyklister på Gadelandet i Husum. 
Men snart bliver livet tryggere for de bløde trafikanter. I 
det kommunale budget for 2019 er der fundet 25,7 milli-
oner kroner til en cykelsti på Gadelandet – desuden går 
etableringen af Husumforbindelsen i gang i 2020. Den 
består blandt andet af en cykel/gangbro over Vestvolden. 

– Lokaludvalget er meget tilfredse med, at cykelstien 
på Gadelandet bliver en realitet, og at kommunen nu går 
i gang med både Husumforbindelsen og nogle cykelfor-
bedringer i Tingbjerg, siger Palle Lolk, der er formand for 
byudviklingsudvalget i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. 

Målet med cykelstien på Gadelandet er ikke alene at 
forbedre trafiksikkerheden, kan man læse i Københavns 
Kommunes cykelredegørelse fra 2019. De skal også give et 
løft til de almene boligområder omkring Gadelandet.

– Flere cyklende og gående vil passere gennem området, 
hvilket vil skabe mere liv og dermed have en kriminal-
præventiv effekt, hedder det i redegørelsen om cykelstien, 
der nu bliver en realitet.

DER ER STADIG BEHOV FOR EN  SAMLET 
TRAFIKPLAN
Der mangler en samlet plan for trafikudviklingen 
i bydelen, så Frederikssundvej bliver andet end en 
indfaldsvej, mener udvalgsformand, der appellerer 
til Københavns Kommune om en løsning – der gerne 
skal involvere øget offentlig trafik, letbane eller 
metro

Pengene til nye cykelstier og forbindelser i det seneste 
budget for Københavns Kommune ændrer ikke behovet 
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for en samlet trafikplan for Brønshøj-Husum. Det fortæl-
ler Palle Lolk, der er formand for byudviklingsudvalget i 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

– Trafikken bliver stadigt tættere på Frederikssundsvej, 
og det påvirker busserne, der også bliver langsommere. 
Samtidig planlægges der en massiv forøgelse af antallet 
af boliger i Husum og Tingbjerg, og det vil give endnu flere 
biler i området, siger Palle Lolk, der påpeger, at belast-
ningen af Frederikssundsvej øges af, at der generelt bliver 
flere københavnere.

STÅR I VEJEN FOR STRØGGADE
Udviklingen modarbejder Lokaludvalgets vision om at 
Frederikssundsvej skal fungere som strøggade med gode 
byrum, behersket trafik og parkeringspladser til butikker-
nes kunder. 

– For at opnå det, skal vi have en indsats på mange 
områder og fra mange instanser både indenfor og udenfor 
kommunen, siger Palle Lolk.

– Derfor ønsker vi, at der udarbejdes en trafikplan for 
hele bydelen, der kan inddrage alle aspekter. En samlet 
trafikplan skal forholde sig til pendling, handel, bymiljø, 
fremkommelighed for gående og cyklende samt biler, bus-
ser, varetransport, parkering og offentlig transport, siger 
udvalgsformanden, der nævner en stribe konkrete ønsker. 

For eksempel ønsker lokaludvalget  at Ruten i Tingbjerg 
forbindes nordpå ad Hareskovmotorvejen og vestpå til 
Mørkhøjvej og Bystævnet. Der skal etableres hurtige bus-
ser mellem bydelen og indre by og hurtigere forbindelse på 
tværs. Desuden skal 2A forlænges til Gladsaxe Trafikplads 
indtil en letbane eventuelt kommer.

METRODRØMME
Den helt store drøm er en metro under Frederikssundsvej.

– Den vil gøre det muligt at nedbringe pendlertrafikken 
på Frederikssundsvej, siger Palle Lolk, der understreger, at 
lokaludvalget også arbejder på de mindre linjer. 

Trafiksituationen er ofte kaotisk i Gadelandet 
og cyklisterne er udsatte. Foto Kaj Bonne
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OVER STOK OG STEN  
I ENERGICENTER 
 VOLDPARKEN
Gadesporten parkour står på skemaet hver uge, når 
DUI holder kurser i parkour for de yngste klassetrin

Det ser drabeligt ud, når der springes, hoppes og slås salt-
omortaler både den ene og den anden vej. I gadesporten 
parkour bliver omgivelserne brugt som afsæt for akrobat-
iske øvelser. 

Men faktisk er det ikke så farligt under kyndig vejledning 
– heller ikke for de yngste. På EnergiCenter Voldparken i 
Husum inviterer børne- og ungdomsorganisationen DUI- 
Leg og virke til parkour hver uge i to hold – et for 0.-2. 
klassetrin og et for 3.-5. klassetrin.

Træningen foregår hovedsageligt indendørs, og den er 
for både drenge og piger, fortæller Emil Grell Bovin, der er 
instruktør på holdene.

– Der er flest drenge, men der kommer også piger, og det 
er fedt. For parkour som sport er rimeligt domineret af 
mænd, siger han. 

– Men parkour er ikke så konkurrencepræget som andre 
sportsgrene, og det kan være derfor, det tiltrækker piger-
ne også.

BYLIV

” Vi forsøger at finde udfordringer til 
alle, uanset niveau, og foruden par-
kour laver vi også styrketræning og 
smidighedstræning”

Foto: Kaj Bonne
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Der er ingen særlige krav til fysisk formåen for at komme 
med på holdene. 

– Vi forsøger at finde udfordringer til alle, uanset ni-
veau, og foruden parkour laver vi også styrketræning og 
smidighedstræning, siger Emil Grell Bovin, der oplever, at 
parkour giver børnene et selvtillidsboost.

– Det føles jo altid bedre, når man oplever, at man bliver 
bedre til noget, siger han. 

Det kræver et medlemskab af DUI – Leg og Virke at være 
med på holdet. Til gengæld er selve deltagelsen gratis, og 
medlemsskabet giver desuden mulighed for deltagelse i et 
væld af andre gratis aktiviteter. 

ÅRET DER GIK 
BRØNSHØJ-HUSUM WALK

Foto: Kurt Lønstrup
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ÅRET DER GIK 
VÆLGERMØDE I PILEGÅRDEN

7. maj 2019

BYDELEN ER BLEVET 
MERE TRYG – MEN BAN
DEOPGØR SKRÆMMER
Tryghedsundersøgelse viser, at det går i den rigtige 
retning i Brønshøj-Husum – men der er stadig plads 
til forbedring. Utrygheden er nemlig højere end gen-
nemsnittet trods lav kriminalitet

Det går fremad med borgernes følelse af tryghed i Brøns-
høj-Husum. Det viser Københavns Kommunes trygheds-
undersøgelse fra 2019, hvor trygheden i de enkelte bydele 
måles. 15 procent af borgerne i vores bydel føler sig utrygge 
– det er et fald på tre procent siden 2018, men stadig over 
kommunens målsætning på maksimalt 10 procent i 2021 
og over kommunens gennemsnit på ni procent. 25 procent 
af borgerne er utrygge om aftenen – et svagt fald siden 
2018. Ifølge undersøgelsen skyldes utrygheden i høj grad 
det forløbne års voldelige bandeopgør, der blandt andet har 
ramt bydelen. 

LAV KRIMINALITET...
Mens utrygheden er over gennemsnittet i bydelen, er kri-
minaliteten betydeligt lavere end københavnergennem-

Foto: Kurt Lønstrup

Foto: Kaj Bonne

BYLIV
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ÅRET DER GIK 
2700KULTURDAG

15. juni - Uddeling af Bydelsprisen

snittet. I 2018 – der er seneste år med fuld måling – blev 
der anmeldt 24,6 tilfælde af borgerrettet kriminalitet pr. 
1000 indbyggere – det laveste tal siden 2009. I København 
som helhed er tallet 60,1.

….OG HØJ TILLID
Selv om frygten for kriminalitet fylder hos mange af 
bydelens borgere, er der stor tillid til naboerne. 30 procent 
mener, at de vil få hjælp af forbipasserende, hvis de bliver 
udsat for kriminalitet – i København som helhed er tallet 
blot 21 procent. 27 procent forventer, at myndighederne 
vil sætte ekstra ind mod oplevet kriminalitet – i byen som 
helhed er det tal blot 18 procent. 

SAMMEN OM BELLAHØJ 
FORTSÆTTER
Der er fundet penge til at videreføre trygheds- og 
samarbejdsprojektet i Bellahøj. En evaluering viser 
gode resultater fra de seneste fire års indsats for at 
øge trygheden

De omkring 5000 beboere i Bellahøjhusene kan glæde 
sig over, at indsatsen for at skabe øget tryghed i området 
fortsætter. Projektet Sammen om Bellahøj, der begyndte i 
2015 på grund af stigende utryghed i kvarteret, er nemlig 
kommet på det kommunale budget med 1,1 millioner årligt 
frem til 2023. 

Det sker, efter at en evaluering har vist, at projektet har 
haft en god gennemslagskraft. Det beboerinddragen-
de projekt har ifølge evalueringen haft held med at give 
beboerne ejerskab på indsatsen. Beboerinddragelsen giver 
dog en længere proces i forhold til at få de enkelte projek-
ter gennemført, fordi beboerne skal høres i projekterne. 

Foto: Kaj Bonne
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BYDELENS HISTORIEBYDELENS HISTORIE

HVORFOR HEDDER DET 
EGENTLIG...
Vi tager navnene i vores bydel for givet, men hvorfor 
hedder stederne egentlig det, de hedder?

LANDSBYEN PÅ HØJEN
Navnet Brønshøj er i grunden ganske indlysende – det be-
tyder præcis, hvad det lyder som, nemlig højen ved brøn-
den eller ved kilderne. Selv om man ikke opfatter højder-
ne for alvor i dag, ligger Brønshøj nemlig så højt, at kirken 
førhen var pejlemærke på mange kilometers afstand. 

Brønshøj går mange år tilbage. Allerede i 1186 optræder 
landsbyen som Brunshoga – og det er herfra, at områdets 
allerførste prominente beboer er kendt. Navnet optræder 
nemlig i et gavebrev fra paven til Biskop Absalon, der også 
historisk er blevet set som Københavns grundlægger.

DEN SMUKKE BELLAS MINDE
Man skal ikke langt tilbage i tiden, før Brønshøj og omegn 
var ren landlig idyl. Det kan stadig spores i Bellahøj. Her 
ligger det smukke gule og stråtækte landsted Bellahøj, der 
i dag er festlokaler, men for 200 år siden var tilflugtssted 
for den rige grossistfamilie Levin, når den ville væk fra 
byens buldrende mylder. Navnet Bella – der er italiensk for 
smuk – var velvalgt til både beliggenhed og landsted, men 
det stammer nu blot fra grossererfruen Bella Levin, der 
således er blevet udødeliggjort. Bygningen har på nærmest 
mirakuløs vis overlevet, og dens navn lægger nu navn til 
tusinder af menneskers hjemsted. Områdets historie går 
dog meget længere tilbage – det vidner tre bronzealderhø-
je ved Bellahøj om. 

Brønshøj

Bellahøj
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VIKINGERNES HUSE
Husum optræder i det samme gavebrev fra paven til Ab-
salon som Brønshøj, og derfor kan navnet med sikkerhed 
føres tilbage til 1186. Navnet betyder ganske enkelt ”Ved 
husene”. Det mere end antyder, hvor tyndt området var 
befolket for 1000 år siden – når man kunne omtale en be-
byggelse som 'husene' og alle har vidst, hvad man talte om. 
Sandsynligvis har Husum været beboet siden vikingetiden. 
Husum og Brønshøj lå på hver sin side af gadekæret med et 
stort fælles græsningsareal – en forte – mellem sig. 

FRA MARK TIL BOLIGKVARTER
Før Tingbjerg blev bygget i efterkrigsårene bestod området 
af marker. Tingbjerg ås var navnet på det marksystem, 
som bydelen blev bygget på, og det har givet navn til om-
rådet. Selve navnet Tingbjerg refererer sandsynligvis til, at 
der lå et herredstingsted – altså en retsinstans – ikke ret 
langt fra området. 

HOVEDGÅRDEN STYREDE DET HELE
Navnet Utterslev stammer fra en hovedgård, der i middel-
alderen havde en stribe landsbyer under sig – blandt andet 
Brønshøj, Vanløse og Emdrup. Gården lå nær gadekæret på 
Utterslev Torv, og navnet er ligesom Bellahøj en udødelig-
gørelse af en person; Utterslev betyder nemlig mandenav-
net Ottars arvegods eller ejendom.

Kilder: Salmonsens Konversationsleksikon, denstoredanske.dk, Brøns-
højbogen af Helge Baun Sørensen, Tingbjergforum.dk, Brønshøj-Husum 
Bydelsatlas m.fl. Foto: Københavns Stadsarkiv

Husum

Tingbjerg
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Brønshøj har Københavns eneste landsbykirkegård, 
hvor man kan dykke ned i vores bydels lange historie 
– og møde både kendisser og lokale personligheder 

FOTO: MAYA SCHUSTER

Ro, historie og eftertænksomhed i en smuk cocktail 
gemmer sig bag murene ved Brønshøj Kirke. Brønshøj 
Kirkegård er Københavns eneste landsbykirkegård, og på 
kirkegården kan man følge bydelens udvikling fra lands-
bysamfund over forstad og til storbykvarter. 

 Tidligere fik folk ofte deres profession med på gravste-
nen, og selv om det er blevet mindre almindeligt, får man 
stadig et indtryk af mangfoldigheden. I dag ser vi det også 
på de mange fremmedartede navne og på de arabiske og 
kinesiske skrifttegn, der kan ses på kirkegården, siger 
sognepræst i Brønshøj Peter Nejsum.

Han peger også på, at kirkegården kan være et godt rum 
til eftertanke.

– En kirkegård er et fantastisk og meget livsbekræftende 
sted. Hver eneste sten vidner om det liv, der er levet og 
den kærlighed, der er givet. Der lyser en stor ydmyghed og 
taknemmelighed ud af gravstenene. Det er et sted, man 
kan tænke over livet og over alt det, vi ikke har magt over.

Brønshøj Kirkegård byder da også på møder med både 
kendisser og personer, der på den ene eller anden måde 
har formet bydelen eller taget del i historien. Vi har taget 
en tur rundt blandt de interessante grave. 

JAZZ OG SKUESPIL
Jørgen Ryg nåede at have to 
stærke karrierer, inden han 
døde som 54-årig af kræft i 
1981. Efter han fik foræret 
en trompet som 17-årig, 

blev han hurtigt en af landets bedste jazztrompetister, 
Musikken førte ham ind i teater og film, hvor han hurtigt 
blev en elsket komiker – specielt gennem makkerskabet 
med Preben Kaas. Jørgen Ryg boede med sin hustru Birgit-
te i en villa på Tølløsevej frem til sin død i 1981.

KIRKEGÅRDENS MANGE 
FORTÆLLINGER

BYDELENS HISTORIE
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DANS OG DANSKTOP

Bo Bendixen voksede op med dans. Forældrene Frede 
og Mitzi drev danseskolen på Pejsegården på Frederiks-
sundsvej, og sønnen startede da også danseskoler i Jylland, 
inden han kastede sig over dansktoppen. I 1971 fik han et 
stort hit med ”Det vores bryllupsdag i dag”, der stadig har 
schlagerstatus. Bo Bendixen spillede ofte sangen i sit eget 
vise-vers-hus i Tivoli. Han døde i 1988, 52 år gammel, og 
hviler ved siden af sin mor.
 

LOKALE MINDER

I de første årtier af 1900-tallet fortrængte byen lige så 
stille landsbyidyllen i Brønshøj-Husum. På kirkegården 
møder vi repræsentanter fra begge verdener – for eksem-
pel gårdejerne Jochumsen fra Højdegaard og Christensen 
fra Husum, der ved siden af landbruget også var brygger 
samt småhandlende som cykelhandleren Richardt Wagner 
og håndværkere som murermester B. Hansen Vind, der 
holdt til på Frederikssundsvej 187B, og som har fået sit 
murerværktøj med på gravstenen. 
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BYDELENS HISTORIE 

EN MARKANT FAMILIE
Kirkegårdens største grav ligger passende nok som nær-
meste nabo til kirken. De fornemme titler står i kø på 
gravstenene for familien Lütken, og lokalt markerede fa-
milien sig også. I en god del af 1800-tallet var den nemlig 
ejer af lystgården Bellahøj, og orlogskaptajn Otto Lütken 
var desuden sognerådsformand i Brønshøj-Rødovre. 

DEN TRAVLE MUSIKER
Den konservatorieuddannede Finn Ziegler kan uden 
overdrivelse kaldes produktiv. Hans violinspil kan høres 
på mere end 1000 plader, og sideløbende med indspilnin-
gerne nåede han både at være hyppig gæst på tv og drive 
jazzværtshusene La Fontaine i København og Finn Zieglers 
Hjørne på Frederiksberg. Finn Ziegler boede på Højstrup-
vej 90. 

SKYGGER FRA BESÆTTELSESTIDEN
Målt på dødstal var de første måneders fred tæt på at være 
farligere end selve besættelsestiden. 28. juni 1945 bevog-
tede finmekaniker og frihedskæmper Bjørkvad Mortensen 
en karantænestation i Frihavnen. Under en pause i en 
vagtstue lagde en modstandsmand sin ladte revolver på et 
bord. Da en anden ville sikre våbenet, gik det af. Mor-
tensen blev ramt i brystet og døde i ambulancen på vej til 
Rigshospitalet. 
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DEN TRAGISKE 
 MOTORHELT
En festlig dag endte tragisk, 
da der 1. oktober 1922 var 
motorløb på den nye Glo-
strupbane. Den 30-årige Dan-
marksmester Albert Petersen 
havde ingen mulighed for at 
undvige, da en motorcykel 
styrtede på banen. Hans egen 
maskine slog en saltomortale, 
hvor den blev slynget flere 
meter op i luften. Petersen lå 
blødende tilbage på banen, 
mens chokeret publikum 
måtte se til. Blandt publikum 
var også hans forlovede, der 
fulgte med ham i ambulancen til hospitalet, hvor han døde 
omkring midnatstid. Hans begravelse den 6. oktober blev 
et tilløbsstykke. Brønshøj Torv stod fyldt med kammera-
ternes motorcykler og biler hvis motordrøn efter kistened-
sættelsen ”brød den landlige stilhed”, som Ekstra Bladet 
skrev i sin reportage fra begravelsen. 

KVINDEKAMPENS PIONER 
I forhold til sin størrelse rummer kirkegården mange min-
desten for spidser fra fagbevægelsen. Den mest markante 
er Olivia Nielsen. Hun fik ni børn, hvoraf to døde som spæ-
de, men den store børneflok til trods arbejdede hun uden 
for hjemmet – blandt andet som flaskeskyller og vaskeko-
ne. I 1892 blev hun formand for det syv år gamle Kvinde-
ligt Arbejderforbund, og hun kæmpede hårdt for både at 
gøre det lokale forbund landsdækkende og for at skaffe 
bedre overenskomster for kvinder. Begge dele lykkedes 
hun med. I 1909 kunne kvinder for første gang vælges til 
byråd, og hun blev valgt ind i borgerrepræsentationen for 
Socialdemokraterne. Året efter døde hun uventet under en 
kongres i Aarhus. Hendes lig blev ført til København, hvor 
en højtidelighed i Folkets Hus – det senere og nu nedrevne 
Ungdomshuset – på Jagtvej blev efterfulgt af et enormt 
ligtog, der fulgte hende til det sidste hvilested i Brønshøj. 

Kilder: Birgitte Ryg: Jørgen Ryg, gravsted.dk, danmarkshistorien.dk, 
kvinfo.dk, denstoredanske.dk, milhist.dk, Brønshøjbogen af  
Helge Baun Sørensen, div. Avisarkiver m.fl.
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UDDRAG FRA BORGERPANELET

BORGERPANELET:  
BEBOERNE STØTTER 
DET LOKALE HANDELS
LIV – MEN SAVNER FLERE 
 SPECIALFORRETNINGER
Bydelens borgerpanel bliver taget med på råd via flere 
årlige undersøgelser. Blandt andet har borgerne givet 
deres besyv med om detailhandlen i området 

Borgerne i Brønshøj-Husum er flittige til at bruge områ-
dets butikker – men de savner også bestemte butikstyper. 

Det viser en undersøgelse, der blev gennemført i Brøns-
høj-Husum borgerpanel fra september 2019. Borgerpa-
nelet er en slags rådgivende organ for Lokaludvalget, 
der gennem besvarelser af spørgeskemaer giver input til 
udvalgets arbejde. 

Hele 97 procent af de 1659 respondenter køber dagligvarer 
i bydelen en eller flere gange ugentligt, og andre vareka-
tegorier er også populære. Blot otte procent angiver, at de 
aldrig køber serviceydelser som frisør, behandlinger eller 
cykelreparationer i bydelen, mens 14 procent aldrig køber 
specialvarer eller udvalgsvarer som tøj og sko. Blot seks 
procent benytter aldrig restauranter og cafeer i området. 

BEDRE UDVALG, TAK!
Udbuddet af butikker kunne dog være bedre, viser under-
søgelsen. Ganske vist angiver 82 procent, at de er tilfredse 
eller meget tilfredse med udbuddet af dagligvarebutikker 
i bydelen. Men det tal styrtdykker til henholdsvis 15, 48 
og 22 procent, når man kigger på specialvarer, udvalgs-
varer og serviceydelser. Flere butikker med specialvarer 
og udvalgsvarer er da også det, de fleste peger på, når de 
skal angive, hvad der kunne få dem til at handle mere i 
bydelen. 

Foto: Kaj Bonne
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ÅRET DER GIK 
MOSETRÆF

25. august

ANDRE RESULTATER  
FRA UNDERSØGELSEN: 

To procent bruger bydelens cafeer og restauranter flere 
gange om ugen, mens 39 procent gør det månedligt. 
Seks procent angiver, at de aldrig bruger bydelens 
cafeliv.

68 procent bruger cyklen, mens 62 procent er til fods, 
når de bruger byens butikker. 41 procent tager bilen. 
Blot 11 procent benytter offentlig transport. Det var 
muligt at afgive flere svar på hvert spørgsmålt. 

44 procent er tilfreds eller meget tilfreds med handels-
livet på hovedstrøget Frederikssundsvej. 21 procent er 
utilfreds eller meget utilfreds. 

Foto: Thomas Wilhelmsen

 Tilmeld dig Brønshøj-Husums borgerpanel på linket 
 https://bit.ly/2LqKc7R eller via vores hjemmeside  

 2700lokaludvalg.dk
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SÅDAN KAN DU ENGAGE
RE 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 interes-
serer 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, re-
kreativt eller socialt arrangement, kan du søge penge i bydelspuljen. På 
den måde kan du påvirke den kulturelle og aktive udvikling i Brønshøj- 
Husum. Høringer kan findes på blivhoert.kk.dk

INDSIGELSER OG KOMMENTARER: Mange større planer – for  
eksempel 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 invite-
rer til deltagelse i forskellige arrangementer, borgermøder og nabogrup-
per, 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 borgere 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 ud-
valgets arbejde. Rundt omkring i denne bydelsguide kan du se nogle af 
resultaterne fra borgerpanelet i 2019.

FÅ INDFLYDELSE

ÅRET DER GIK 
JUL I VANDTÅRNET 

7. december

Foto: Palle Vedel
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Foto Kaj Bonne

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 2019. 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 demokrati-
ske 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.

Foto: Kurt Lønstrup
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… 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?
Se f.eks. 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.

HVAD GØR JEG, NÅR…
FAKTA
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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 oplys-
ninger 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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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. Lokalud-
valget 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
 Brønshøj-Husum Lokaludvalg administrerer en pulje på 
1,62 mio. kr. årligt til lokale aktiviteter i 2020. En del af 
 disse midler kan søges af alle bydelens borgere, grupper, 
 foreninger m.m.

OM LOKALUDVALGET
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Husstandsomdelt af Forbrugerkontakt

Camilla Stolt Nielsen, sekretariatsleder
Jens Christian Elle, miljø- og naturmedarbejder
Katrine Dilling Holst/Marie Holm-Andersen, pulje- og 
projektmedarbejder
Ditte Tøfting-Kristiansen, sekretariatsmedarbejder
Anne Vestergaard Andersen, regnskabsmedarbejder

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

BYDELSGUIDEN ER UDGIVET AF:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg i december 2019

Fra venstre: Dina F. Kalkrup, Jens Christian Ellle, Anne V. Andersen 
(indsat) Camilla Stolt Nielsen, Ditte Tøfting-Kristiansen, Katrine 
Dilling Holst  Foto: Kaj Bonne

SEKRETARIATET
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