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SÅDAN ER PULJEN OPDELT

Pulje A: Netværksskabende aktiviteter (Bydelspuljen)

Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger 
og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt ret-
ningslinier for puljen).

Pulje B: Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med 
lokale aktører

Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludval-
get og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

Pulje C: Intern pulje

Intern pulje og kommunikation.
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Samlet pulje (A, B & C) 2018 - Puljemidler, forbrug fordelt på fagområder
(Støttebeløb og andel af puljen)

852.781 kr.
54%

173.334 kr.
11%

81.427 kr.
5%

182.749 kr.
12%

213.405 kr.
13%

81.719 kr.
5%

Puljemidler, forbrug fordelt på fagudvalg (stø�ebeløb og andel af puljen) 
2018

KULTUR BØRN, UNGE, FRITID OG IDRÆT

BYUDVIKLING SOCIAL OG SUNDHED

KOMMUNIKATION MILJØ
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Bydelspuljen 2018 - Regnskab Pulje A - Borgernes projekter

Nr. Projektnavn  Ansøgt beløb  Bevilliget beløb 
Forbrugt 
(inkl. moms)

1 "Ikke uden min mor" på Tingbjerg kulturhus 30.000,00 20.000,00 20.000,00
2 Tingbjerg spiser sammen 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Syng Højt! 2018 40.000,00 40.000,00 40.000,00
4 Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården50.000,00 50.000,00 49.000,00
5 2 jazzkoncerter: Dixie for You og Finn Burichs New Orleans Jazzband15.400,00 15.400,00 13.568,10
6 Fastelavn på Brønshøj Torv 10.600,00 10.600,00 6.757,68
7 Univers på Vers – På tværs af generationer 36.000,00 24.000,00 15.680,00
8 Sej Sommer i Tingbjerg 27.650,00 16.000,00 0,00
9 Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark8.000,00 8.000,00 4.206,24

10 Brønshøj-Husum Aktiv-Center +60 afholder Stor fest i Pilegården 17.800,00 12.800,00 11.776,00
11 En sommerdag på Bellahøj 2018 75.000,00 75.000,00 73.500,00
12 CPH Light Festival på vandtårnsgrunden 9.000,00 9.000,00 9.000,00
13 Haver i Husum 17.550,00 10.000,00 0,00
14 Fælles koncert for orkesterklasser og kor fra Tingbjerg, Korsager og Husum Skoler14.000,00 14.000,00 13.720,00
15 Juletræet i HUSUM 2018 42.650,00 42.650,00 39.067,80
16 Interkulturel Eidfest 46.500,00 46.500,00 42.126,80
17 Moseløbet 2018 44.600,00 37.100,00 23.092,76
18 Fortovskoncerter i 2700 happiness 30.000,00 30.000,00 29.400,00
19 Juletræ på Brønshøj Torv 2018 45.000,00 45.000,00 40.141,23
20 Suburban Dance 2018 24.000,00 24.000,00 24.000,00
21 Kulturelle aktiviteter og socialsamvær på Husumparkens bemandede Legeplads22.817,00 22.817,00 22.817,00
22 Modeshow til åbningsfest i Tingbjerg bibliotek og kulturhus20.000,00 20.000,00 19.615,05
23 Danmarks Internationale Gadeteaterfestival 25.000,00 25.000,00 23.000,00
24 Seniorfest efterår 2018 14.100,00 14.100,00 13.562,51
25 Krible-Krable Festival 2018 11.250,00 11.250,00 10.350,00
26 Kvindefestival 2018 30.000,00 25.000,00 23.000,00
27 Koret Synkopernes sommerkoncert 4.000,00 4.000,00 3.920,00
28 Æbledag på Brønshøj Torv 23.100,00 23.100,00 16.345,41
29 Ældredagen 2018 20.650,00 20.650,00 16.913,50
30 Beboerhønsehus i Haven i Tingbjerg 15.000,00 15.000,00 0,00
31 Børneteater og folkekøkken mellem husene på Bellahøj15.100,00 15.100,00 14.087,25
32 Leg & Lær med Mumitroldene 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33 Cykeltræning for voksne med anden baggrund end dansk6.750,00 6.750,00 6.728,28
34 Unge arrangement Sankt Hans i Husumparken 16.800,00 5.100,00 4.692,00
35 Julelys på Brønshøj Vandtårn 2018/2019 34.000,00 34.000,00 34.000,00
36 Halloween i Pilegårdens have 25.000,00 25.000,00 25.000,00
37  Remida Ateliet og mere - et inspirationsseminar og workshop til Naturbyen 18.530,00 18.530,00 15.003,00
38 Strikkeworkshop på Husumparkens bemandede legeplads 4.400,00 4.400,00 4.400,00
39 Uddeling af nissehuer til Juletræstændingen i Husum Bypark4.475,00 4.475,00 4.475,00
40 3 musikarrangementer for seniorer i Kulturhuset Pilegården45.000,00 15.000,00 14.700,00
41 Julearrangement for seniorer i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, Utterslevhuse15.500,00 15.500,00 13.242,35
42 Aktivitets og samværs-tilbuddet Kontakten inviterer ind i varmen5.000,00 5.000,00 4.238,00
43 ”Futsal for Tingbjerg Ungdom” – Kriminalpræventiv social indsats i lokalområdet30.000,00 18.000,00 18.000,00

I alt 1.025.222,00 912.822,00 798.125,96
Gennemsnit per ansøgning 23.842,37 21.228,42 18.561,07

Pulje A
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1. ”Ikke uden min mor” på 
Tingbjerg Kulturhus

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus og teater danskdansk 
har fået støtte til at opføre to visninger af forestil-
lingen ”Ikke uden min mor”. Forestillingen er et 
kvindeportræt i tre generationer, inspireret af og 
henvendt til kvinder i alle aldre, baggrunde og kul-
turer i Brønshøj, Husum og Tingbjerg samt deres 
netværk. Da det nye kulturhus ikke stod færdigt til 
tiden, spillede den ene forestilling i Beboercentrum 
i Tingbjerg. Den anden visning fandt sted i Kultur-
huset Pilegården under teaterfestivalen Copenhagen 
Stage. Ifølge ansøger lykkes det at nå den ønskede 
målgruppe med kvinder af flerkulturel baggrund 
samt kvinder med klassisk dansk baggrund. Fore-
stillingen spillede for 120 kvinder i alt. Projektet har 
fået udbetalt 20.000 kr. i støtte.

2. Tingbjerg spiser sammen

Den 21.-24. april 2018 afholdt en gruppe Tingbjer-
gaktører i alt ti forskellige spisearrangementer i 
Tingbjerg, fx ’Langbordsmiddag’, ’Tingbjergme-
sterskaberne i kager’, ’Spiselige planter’ og ’Burger 
og Bål i Haven i Tingbjerg’. Arrangementerne havde 
til formål at bringe beboerne i Tingbjerg sammen på 
tværs af alder, kultur og køn. Arbejdsgruppen be-
stod af arbejds- og styregruppe for ”Tingbjerg spiser 
sammen” bestående af Tingbjerg Kirke, Områdese-
kretariatet, Kontakten, Tingbjerghjemmet, Tingbjerg 
Skole, Hjemmeplejen, Klub 18, Tingbjerg Bibliotek, 
Gadeplanet og Tingbjerg Pensionist Center. 60 fri-
villige og mindst 590 borgere deltog. Projektet har 
fået udbetalt 25.000 kr. 

Bydelspuljen 2018 (Pulje A)

3. Syng Højt! 2018

Også i 2018 afviklede Peter Rønn Musikoplevelser 
den årlige Syng Højt!-dag. Arrangementer består af 
et længere sangpædagogisk forløb samt en afslutten-
de fællesoptræden. Fem uger i august og september 
øvede de optrædende børne og pædagoger sig på 
sangene. D. 13. august kulminerede forberedelser-
ne da Syng Højt! 2018 løb af stablen. I år var et re-
kordstort antal børn tilmeldt Syng Højt!: 2.009 børn, 
316 pædagoger og lærere samt ca. 10 ældre borgere 
samledes på Bellahøj Friluftsscene hvor de sammen 
sang de sange, de havde øvet sig på. Målgruppen, de 
0-8-årige, med hovedfokus på de 2-6-årige, blev iføl-
ge ansøger nået til fulde og også grundskoleklasserne 
var repræsenteret. Ansøger har modtaget positive til-
bagemeldinger både fra voksne fagpersoner og bør-
nene. Arrangementet modtog 40.000 kr. i støtte.

4. Netværksskabende 
koncertrække i 
Kulturhuset Pilegården

Music House Brønshøj afviklede med hjælp fra fri-
villige i løbet af 2018 i alt 21 koncerter i Kulturhu-
set Pilegården og en enkelt under 2700Kulturdag. 
Koncerterne spændte genremæssigt fra blues og 
rock til folk og verdensmusik. Selvom koncerterne 
henvendte sig til lokale beboere i alderen 40+ var de 
åbne for alle interesserede. 996 gæster besøgte de 21 
koncerter i Kulturhuset Pilegården. Herudover over-
værede nogle hundrede borgere koncerten på kultur-
dagen. Dette stemmer godt overens med det samlede 

Afrapporteringer fra støttede projekter  (numre refererer til regnskab)
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forventede antal deltagere. Mere end 70 procent af 
publikummerne var ikke i forvejen medlem af Music 
House Brønshøj. Formålet med koncertrækken var, 
ud over at tilbyde musikalske kvalitetsoplevelser, at 
give bydelens borgere et bedre kendskab til deres lo-
kale spillested. Projektet modtog 49.000 kr. i støtte.

5. To jazzkoncerter: 
Dixie for You og Finn Burichs 
New Orleans Jazzband

Foreningen Brønshøj Copenhagen Jazz Club har 
med støtte fra Bydelspuljen afholdt to jazzkoncer-
ter i Kulturhuset Pilegården. Den 27. januar 2018 
spillede Dixie for You for 75 publikummer inklusi-
ve foreningens frivillige. Den 7. april spillede Finn 
Burichs New Orleans Jazzband for 89 deltagere in-
klusive frivillige. Projektet modtog 13.568,10 kr. i 
støtte.

6. Fastelavn på Brønshøj Torv

Spejderne fra Bellahøj 21st Barking har afholdt fa-
stelavnsfest på Brønshøj Torv lørdag den 10. februar 
2018. Der var tøndeslagning i fem alderskategorier 
med præmier, fastelavnsboller og kakao. Omkring 
150 personer deltog i arrangementet. Det lykkedes 
ikke at inddrage andre foreninger i at arrangere og 
afvikle arrangementet. Projektet har fået 6.757,68 
kr.  i støtte.

7. Univers på Vers 
– På tværs af generationer

Ansøger afholdte i uge 44 i samarbejde med pleje-
hjemmene Poppelbo og Lærkebo i Bystævneparken 
en koncert på hvert plejehjem. Plejehjemmet Marie 
Louise Hjemmet, som var med i den oprindelige an-

søgning, valgte at trække sig fra projektet da egen-
betalingen for plejehjemmene blev øget, grundet lo-
kaludvalgets begrænsede støtte. Univers på Vers har 
i løbet af de foregående to år spillet omkring 80 kon-
certer, og også det ansøgte projekt bygger på idéen 
om at børn optræder med koncert og sang for bebo-
erne på plejehjemmene. Univers på Vers spillede en 
time for beboerne og deres familier – ca. 80 tilhøre-
re til hver koncert. Således fik både de optrædende 
børn og det ældre publikum en oplevelse på tværs af 
generationer. Begge koncerter var ifølge ansøger en 
stor succes. Projektet har fået 15.680 kr. i støtte.

8. Sej sommer i Tingbjerg
Ungdommens Røde Kors fik bevilliget 16.000 kr. til 
et sommerferietilbud til udsatte børn mellem 8-12 år. 
Tilbuddet skulle strække sig over en uge og foregå 
hovedsageligt i Tingbjerg, hvor børn kunne deltage 
i en række aktiviteter. Formålet var at give børnene 
mulighed for at deltage i et positivt fællesskab og 
på den måde styrke deres selvtillid og sociale kom-
petencer. Ansøger valgte dog at trække ansøgningen 
tilbage, da det viste sig at udgifterne kunne dækkes 
uden bevillingen fra Lokaludvalget.

9. Fastelavnsfest med 
tøndeslagning i Husum Bypark

Husum Byparks Venner har afholdt fastelavnsfest i 
Husum Bypark den 11. februar 2018. Der var tøn-
deslagning for fire aldersgrupper og uddeling af 
gratis fastelavnsboller, kakaomælk og kaffe. Føtex i 
Husum sponsorerede fastelavnsboller, kakao og fa-
stelavnstønder. Der var ca. 150 deltagere til arrange-
mentet, som har fået 4.206,24 kr. i støtte.

10. Brønshøj-Husum Ak-
tiv-Center +60 afholder Stor 
fest i Pilegården

Brønshøj-Husum Aktiv-Center fik støtte til at af-
holde fest med buffet og musikalsk underholdning 
i Kulturhuset Pilegården den 3. maj 2018. Sanger-
inden Rikke Mølgaard optrådte. Målgruppen var 
seniorer på +60 år, og det lykkedes at tiltrække 75 
gæster til arrangementet. Klubben fik 3-7 nye med-
lemmer som følge af arrangementet. Projektet har 
fået 11.776 kr. i støtte.  

 (numre refererer til regnskab)
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11. En sommerdag på 
Bellahøj

Musikforeningen En sommerdag har afholdt 
den dansksprogede musikfestival ”En sommer-
dag på Bellahøj” på Bellahøj Friluftsscene den 
24. og 25. august 2018. Festivalen har særligt 
fokus på det lokale, bl.a. via et samarbejde med 
Brønshøj Skole, hvor lokale børn har spillet på 
festivalen. Der var 1.000 gæster, heraf ca. 300 
børn, hvilket er en stigning på 25 procent fra 
sidste år. Ansøger betragter arrangementet som 
en succes. Festivalen tiltrækker både et større 
publikum og en større frivilliggruppe primært 
fra lokalområdet til at opstille og afvikle. Ansø-
ger ønsker et tættere samarbejde med Kulturhu-
set Pilegården og Brønshøj Vandtårn og regner 
med at det udmønter sig i aktiviteter i 2019. 
Samarbejdet med Brønshøj Skole er forlænget 
ind i 2019 med det formål at få flere børn til 
at synge og spille – og forhåbentlig præsente-
re nogle af dem på kommende sommerdage på 
Bellahøj. Projektet har fået 73.500 kr. i støtte. 

12. CPH Light Festival på 
vandtårnsgrunden 

Kulturhuset Pilegården har fået støtte til at ska-
be en midlertidig lyskunstinstallation kaldet 
”Solormen” i tre træer på grunden ved Brønshøj 
Vandtårn som en del af CPH Light Festival. In-
stallationen var skabt af lysdesigner Rune Brink 
og finansieret af Pilegården og Lokalbolig, for-
uden lokaludvalget. Installationen blev indviet 
den 5. februar i samarbejde med Bellahøj 21st 

Barking. Der deltog kun ca. 20 personer i åb-
ningen. Det skyndes sandsynligvis at vejret var 
koldt og regnfuldt. Pilegården har fået positive 
tilbagemeldinger fra borgerne på installationen. 
Det var en positiv oplevelse for arrangøren at 
deltage i CPH Light Festival og få Brønshøj ’på 
landkortet’. Pilegården vil helt sikkert deltage i 
CPH Light Festival igen. Projektet har fået ud-
betalt 9.000 kr. i støtte.

13. Haver i Husum

Foreningen Havefællesskabet i AAB 38 fik i 
december 2017 tildelt støtte til etablering af 35 
højbede. Ansøger meddelte senere, at de ikke 
ønskede at gøre brug af støtten, da der har været 
stor tilbagegang i antallet af aktive i Havefæl-
lesskabet i AAB 38.

14. Fælles koncert for orke-
sterklasser og kor fra Ting-
bjerg, Korsager og 
Husum Skoler

MusikAlliancen har afholdt en koncert i hallen 
på Tingbjerg Skole den 21. marts. Koncerten 
var afslutningen på projektet ”orkesterklasser” 
hvor elever fra Husum, Korsager og Tingbjerg 
Skoler deltog. To klasser fra Tingbjerg optråd-
te skiftevis med blæseinstrumenter og sang, to 
klasser fra Korsager og Husum skoler på op-
trådte skiftevis strygerinstrumenter og sang, og 
Korsager Skoles Lillekor samt to 1.-klasser fra 
Tingbjerg Skole optrådte med sang. Desuden 
medvirkede MusikAlliancens fløjtehold. I alt 
optrådte ca. 150 børn i den fælles koncert. Flere 
hundrede forældre og andre interesserede var 
publikum. Foreningen har gennem orkester-
klasserforløbet og koncerten skabt grobund for 
videre aktivitet i Tingbjerg, hvor de forhåbent-
lig fremover kan tilbyde endnu flere projekter 
for børnene. Projektet har fået udbetalt 13.720 
kr. 

15. Juletræet i 
HUSUM 2018

Husum Juletræs Forening har fået støtte til at 
opstille årets udsmykkede juletræ i Husum By-
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park. Juletræet har bla. været centrum for årets 
juletræsarrangement, der blev finansieret af ju-
letræsforeningen og lokale handlende. Juletræ-
et stod i byparken hele julemåneden ud og blev 
nedtaget kort før nytår. Grundet hærværk i 2017 
går en mindre del af midlerne til reparationer 
og indkøb af nye lyskæder. Projektet modtog 
39.067,8 kr. i støtte.

16. Interkulturel Eidfest

Den lokale forening Tingbjergs Eves Univers 
var tovholdere på at afholde åben Eidfest på 
Tingbjerg Skole den 16. juni 2018. Til festen 
var der ansigtsmaling til børnene, tivoli samt 
dans og musik fra forskellige kulturer. 800-900 
mennesker i alle aldersgrupper deltog. Arran-
gementet blev til i samarbejde med lokale for-
eninger og grupper i Tingbjerg samt Tingbjerg 
Bibliotek\Kulturhus. Arrangørerne planlægger 
at lave en selvstændig forening, der fremover 
skal videreføre traditionen med at holde Eidfest 
for alle interesserede. Projektet har fået udbetalt 
42.126,8 kr.

17. Moseløbet 2018

Foreningen Lokalpiloterne afholdt for femte år 
i træk motionsløbet ”Moseløbet” den 27. maj 
2018. Løberuterne på hhv. 5 og 10 km løb fra 
Brønshøj Torv og rundt i Utterslev Mose. 465 
løbere samt 100 tilskuere og 50 frivillige del-
tog i arrangementet. Deltagerne var fra 6 til 70 
år og bestod i høj grad af familier. Løbsarran-
gørerne meddelte ved løbets afslutning, at de 
ikke afholder Moseløbet næste år, men håber at 
andre vil samle stafetten op. Projektet har fået 
23.092,76 kr. i støtte.

18 Fortovskoncerter i 
2700 happiness 

En lokal borger har afholdt seks udendørs-
koncerter på lørdage fra maj til august 2018. 
Koncerterne blev afholdt på fortovet ved Fre-
derikssundsvej 186. Den sidste koncert satte 
publikumsrekord med over 100 lokale lytten-
de. De optrædende var: Duo Imperfekto, Sune 
Bjørn, Lotte Arnsbjerg, Tobitalt, Tone Frank 
og band samt en ønskekoncert med Amalie og 
Benjamin. Projektet har fået udbetalt 29.400 kr. 

19. Juletræ på Brønshøj 
Torv 2018
 
Brønshøj Torv Juletræsfond fik støtte til at 
købe, opsætte og nedtage et juletræ. Træet blev 
placeret på Brønshøj Torv den 13. november 
og tændt ved et julearrangement fredag den 30. 
november, hvor julemanden tændte træet. Dette 
arrangement blev finansieret af Brønshøj Torv 
Juletræsfond og lokale handlende. Juletræet 
blev taget ned d. 28. december. Den projektan-
svarlige har meddelt sekretariatet, at han sand-
synligvis ikke vil være ansvarlig for projektet i 
2019 og ikke har kunnet finde andre til at vare-
tage opgaven. Den ansvarlige har løftet opga-
ven i mange år, men særligt problemer med at 
få økonomien til at hænge sammen gør, at han 
overvejer at opgive at få rejst juletræ og holde 
juletræstænding i 2019. Projektet har modtaget 
40.141,23 kr. i støtte.

20. Suburban Dance 2018

Kulturhuset Pilegården har i samarbejde med 
Brønshøj Skole, Brønshøj Bibliotek og Dan-
sekapellet i Bispebjerg afholdt dansefestival 
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for børn og unge den 12.-19. maj 2018. Der 
har været i alt ni aktiviteter på Brønshøj Torv, 
Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Skole og i Kul-
turhuset Pilegården, fx danseworkshops, kon-
certer og teater. En aktivitet måtte aflyses grun-
det manglende tilmelding. Omkring 900 deltog. 
Festivalen har sat fokus på dans og bykultur i 
området. Projektet trak også unge fra Tingbjerg 
til Brønshøj, da en stor pigegruppe, All Girl 
fra Tingbjerg, optrådte på Brønshøj Torv, hvor 
flere publikummer fra Tingbjerg gik med til de 
efterfølgende forestillinger på Brønshøj Torv 
og Brønshøj Skole. Projektet har fået udbetalt 
24.000 kr. i støtte.

21. Kulturelle aktiviteter og 
socialsamvær på Husumpar-
kens bemandede Legeplads

Den kommunalt bemandede legeplads i Hu-
sumparken har i perioden april-juni afholdt i alt 
fem kulturelle arrangementer for børn: Onsdag 
d. 25. april: ”Hatteteater” med Honning Ban-
den. Søndag d. 13. maj: ”Ballonprofessor” te-
ater med Honning Banden. Onsdag d. 16. maj: 
”Fup & Fidus” med Stjernekufferten. Søndag 
d. 27. maj: Børnekoncert med Marco & Moster 
Mies Orkester. Torsdag d. 14. juni: Gerlev lege. 
Alle aktiviteter gik ifølge ansøger godt på trods 
afbud fra faste pædagoger på legepladsen. Ak-
tiviteterne, som samlet set tiltrak mellem 430 
og 450 børn og voksne, modtog i alt 22.817 kr. 

22. Modeshow til åbnings-
fest i Tingbjerg bibliotek og 
kulturhus

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus fik støtte til et 
modeshow i forbindelse med åbningen af Ting-
bjergs nye bibliotek og kulturhus. Modeshowet 
blev udviklet af lokale kvinder og børn fra Hu-
sum For Alles håndarbejdsværksted. Kvinder 
og børn fra Tingbjerg har i videst muligt om-
fang selv organiseret modeshowet med alt hvad 
dertil hører af koordination, planlægning og 
forberedelse. Ca. 45 kvinder og børn fra design-
værkstedet i Husum og 50 kvinder fra Igne:oya 
(et nystartet designværksted som arbejder med 
traditionelt håndarbejde fra hele verden) i Ting-

bjerg deltog i projektet. Da kulturhuset åbnede 
senere end forventet, besluttede arrangøren at 
afvikle showet i forbindelse med kulturnatten 
i stedet for på selve åbningsdagen. Projektet 
har skabt interesse for Tingbjergs håndarbejds-
værksteder, og de medvirkende kvinder og 
børn har haft stor glæde af at se deres ressour-
cer og talenter komme i spil og blive vist frem. 
Projektet modtog 19.615,50 kr. i støtte.

23. Danmarks Internatio-
nale Gadeteaterfestival

Teatergruppen Batida har arrangeret at der 
under Danmarks Internationale Gadeteaterfe-
stival d. 19.24. august blev spillet i alt 22 ga-
deteaterforestillinger i bydelene Brønshøj-Hu-
sum, Bispebjerg og Nørrebro. I alt fik omkring 
3500 tilskuere glæde af forestillingerne. Seks 
forestillinger var programlagt til at spille i 
Brønshøj-Husum ved Tingbjerg Skole, mel-
lem husene på Bellahøj, på Brønshøj Torv og 
i Husumparken. Ansøger har samarbejdet med 
lokale boligforeninger, biblioteker og Husum 
Boldklub om at udvælge spillesteder og afvikle 
festivalen. Projektet har fået udbetalt 23.000 kr. 

24. Seniorfest efterår 2018
Lørdag d. 17. november deltog 126 borgere 
(primært seniorer fra bydelen) i en seniorfest 
med musik og spisning afholdt af Tingbjerg 
Pensionist Center på Terrasserne 40. Arrange-
mentet var et led i Pensionistcentrets indsats 
mod ensomhed og isolation. Elever og perso-
nale fra hjemmeplejen i Husum Vænge og ca. 
15 frivillige understøttede arrangementet, bl.a. 
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ved at agere følgesvende og bordfæller. De fri-
villige hjalp desuden med billetsalg og opsæt-
ning. Festen havde til formål at medvirke til en 
øget synliggørelse af aktivitetsmuligheder for 
seniorer. Projektet modtog 13.562,51 kr. i støt-
te.

25. Krible-krable Festival

Den selvejende institution Børnehaven Vold-
parken har sammen med seks andre selvejende 
børneinstitutioner afholdt et todages arrange-
ment om insekter og smådyr. Kriblekrable Fe-
stivalen fandt sted den 29. og 30. maj på græs-
set ved Arildsgård 11, hvor børnehaven ligger. 
Formiddagsaktiviteterne var forbeholdt de del-
tagende institutioner, og om eftermiddagen den 
30. maj kunne alle interesserede deltage i ak-
tiviteter som kriblekrable-rytmik og musiktea-
terforestillingen ”Metamorfose”. I formiddags-
aktiviteterne deltog ca. 200 børn pr. dag og om 
eftermiddagen deltog ca. 150 børn og voksne. 
Projektet har fået udbetalt 10.350 kr. 

26. Kvindefestival 2018

Interkulturelt Kvinderåd arrangerede mellem d. 
17. juni og 28. september en Kvindefestival i 
Kulturhuset Pilegården. Kunstnere fra nær og 
fjern deltog og optrådte under festivalen, hvor 
de gennem kunsten hyldede kvinder som en 
vigtig del af kulturen i forskellige lande. Kvin-
defestivalen 2018 bestod af tre kulturelle dia-
log- og oplægsmøder i løbet af sommeren og 
efteråret 2018. En endagsfestival d. 25. august 

havde til formål at binde de tre arrangementer 
sammen til en fælles aktivitetsdag. På festivalen 
blev der både holdt modeshow, musikoptræden, 
kunstudstilling, digtoplægning, folkedans og 
aktiviteter for børn. Samlet set deltog ca. 350 
personer fordelt over alle arrangementerne. Pro-
jektet har skabt opmærksomhed omkring kultur 
og mangfoldighed, og en større gruppe borgere 
fra området har fået indsigt i kultur fra forskel-
lige mellemøstlige lande. Festivalen blev afvik-
let i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og 
Tingbjerg Eves Univers. Dette samarbejde re-
sulterede i at projektet blev lokalt forankret, og 
at der var deltagere fra en bred gruppe borgere. 
Projektet modtog 23.000 kr. i støtte.

27. Koret Synkopernes 
sommerkoncert

Koret Synkoperne, der normalt holder til i Kul-
turhuset Pilegården, gav koncert ved det årlige 
arrangement ”Sommerfest i Præstegårdshaven” 
ved Brønshøj Kirke den 7. juni 2018. Der var 
fyldt med gæster i Præstegårdshaven, da 20 
medlemmer fra koret optrådte sammen med 
pianist Mathias Sihvonen og dirigent Lise Ryd-
strøm. Projektet har fået udbetalt 3.920 kr.

28. Æbledag på 
Brønshøj Torv

Brønshøj Mostelaug har afholdt Æbledag på 
Brønshøj Torv den 6. oktober. Deltagerne kun-
ne i fællesskab moste deres æbler. Desuden var 
der kreativ workshop for børn med Susse Vo-
lander, æblesortbestemmelse og smagsprøver 



12

på æbleopskrifter, som den lokale café Coffe-
eSound stod for. Spejderne fra Bellahøj 21st 
Barking var forhindret i at deltage. Der blev 
heller ikke gennemført ciderworkshop. Der 
var ca. 500 deltagere på dagen, hvilket var ca. 
100 flere end forventet. Projektet fik udbetalt 
16.345,41 kr. i støtte.

29. Ældredagen 2018

For 16. år i træk kunne seniorer i Brønshøj-Hu-
sum og Vanløse deltage i Ældredagen. Arran-
gementet, som foregik på Kulturstationen Van-
løse, havde i år lokket rekordmange deltagere 
til – i alt ca. 800 – herunder både private, fri-
villige og kommunale. Årets tema var musik, 
hvilket både betød fællessang, gospelkor, mu-
sikforedrag og live jazz. Til Ældredagen kunne 
borgere stifte bekendtskab med 51 kommunale 
og private tilbud i begge bydele. Blandt andet 
kunne man få målt benstyrke af medarbejdere 
på Vanløse Sundhedshus. Åbningstalen blev 
holdt af Sundheds- og Omsorgsborgmester Sis-
se Marie Welling. Ældredagens arbejdsgruppe 
stod for arrangementet og har i denne proces 
samarbejdet med Lokalområdekontoret Brøns-
høj-Husum/Vanløse, bydelenes §79-klubber 
samt Ældresagen Brønshøj-Vanløse. Projektet 
har fået udbetalt 16.913,50 kr. i støtte fra By-
delspuljen.

30. Beboerhønsehus i 
Haven i Tingbjerg

En beboer i Tingbjerg fik bevilliget midler fra 
Bydelspuljen til at etablere et beboerhønsehus i 
Haven i Tingbjerg. Haven i Tingbjerg har siden 
meddelt sekretariatet, at projektet ikke kunne 
gennemføres, da den oprindelige ansøger ikke 
længere har interesse i projektet.

31. Børneteater og folke-
køkken mellem husene på 
Bellahøj

”Sammen om Bellahøj” - de 4 afdelingsbesty-
relser på Bellahøj (AAB, AKB, fsb & SAB) 
har fået støtte til to arrangementer med børne-
teater og folkekøkken mellem Bellahøjhusene 
den 20. og 21. august. Teateret Batida fremførte 
forestillingen ”Lille T og de forbudte bamser”. 
Maden blev leveret af en lokal restaurant. I alt 
ca. 180 børn og voksne så forestillingerne og 
der var ca. 86 deltagere til spisning. Omkring 
halvdelen af deltagerne anslås at være lokale 
beboere fra Bellahøj. Projektet har fået udbetalt 
14.087,25 kr. 

32. Leg & Lær med 
Mumitroldene

I uge 37 kunne bydelens børn, som et led i 
Brønshøj Biblioteks fokus på nordisk børne-
litteratur, deltage i bibliotekets arrangementet 
”Leg & Lær med Mumitroldene”. På hverdags-
formiddage havde børnehaver mulighed for at 
deltage, mens småbørnsfamilier kunne deltage 
i weekenden, hvor billedkunstner Susse Vo-
lander afholdt en workshop der kombinerede 
temaet ”farver” med mumitroldenes univers. 
Efter workshoppene i uge 37 blev de flotte teg-
ninger udstillet på biblioteket i tre uger. Alle 
fire workshops for børnehavebørn var udsolgt 
– her deltog 60 børn. Også weekendworkshop-
pen lørdag d. 15. september var velbesøgt med 
deltagelse fra i alt 65 børn og voksne. Sammen-
lagt oversteg deltagerantallet det forventede. 
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Pædagogerne fra de deltagende børnehaver ro-
ste projektet og efterlyste kurser som kan klæde 
dem på til selv at arbejde videre med lignende 
aktiviteter. Projektet fik udbetalt 10.000 kr. i 
støtte. 

33. Cykeltræning for voks-
ne med anden baggrund end 
dansk

Røde Kors Hovedstaden fik bevilliget midler til 
at holde ti ugers cykeltræning for voksne med 
anden baggrund end dansk, som ikke har lært at 
cykle. Formålet var at gøre det mere sikkert og 
trygt for deltagerne at færdes på cykel i trafik-
ken. Cykeltræningen har desuden givet delta-
gerne et meningsfuldt fællesskab som både kan 
styrke kursisternes muligheder på jobmarkedet, 
deres integration og deres demokratiske invol-
vering i boligområdet og bydelen. Flere kursi-
ster har lært at cykle og andre har fået fornyet 
mod på cykling og fortsætter i næste sæson. 
Undervisningen faciliteres af frivillige fra Røde 
Kors Hovedstaden og er en kombination af teo-
ri og praksis. Undervisningen blev afsluttet med 
et kursusbevis. For at opnå sådan et bevis måtte 
deltagere typisk deltage 12-15 timer.  Målgrup-
pen blev nået, og 16 kursister deltog. Heraf var 
én af dansk baggrund, men fik alligevel lov at 
deltage. Størstedelen af kursisterne var kvinder 
i alderen 30-49 år. Projektet modtog 6.728,8 kr. 
i støtte. 

34. Unge arrangement 
“Sankt Hans i Husumpar-
ken”

Husum Boldklub afholdt d. 23. juni et Sankt 
Hansarrangement i Husumparken. Fokus var på 
børn og unge, med hoppeborg, snobrød, ristede 
pølser og sodavand. Desuden spillede Husum 
Boldklubs 1. herreseniorhold oprykningskamp. 
På trods af sommerens afbrændingsforbud hav-
de boldklubben fået tilladelse til at tænde bål-
fade. Ca. 175 børn deltog mod de forventede 
100. En stor del var klubbens egne medlemmer, 
ca. 60-65 procent, men også mange andre, som 
har deres gang i parken, deltog i arrangemen-

tet. 8-10 piger har efterfølgende meldt sig ind 
i klubben. Alle var meget positive og glædede 
sig til at Boldklubbens klubhus står færdigt. 
Projektet har fået udbetalt 4.692 kr. i støtte.

35. Julelys på Brønshøj 
Vandtårn 2018/2019

Kulturhuset Pilegården sørgede denne vinter 
for at vandtårnet mellem d. 1. december 2018 
og 31. januar 2019 lyste op og bidrog til jule-
stemningen i bydelen. Trods regn og rusk var 
mellem 150 og 170 mennesker mødt op for at 
overvære lystændingen. Pilegården ønsker med 
belysningen at gøre opmærksom på Vandtårnet 
som et lokalt og kulturelt samlingssted. Jule-
belysningen er desuden med til at understrege 
vandtårnets ikoniske værdi. Lokaludvalget har 
støttet projektet med 34.000 kr.

36. Halloween i 
Pilegårdens have

Kulturhuset Pilegården afholdt i oktober et hal-
loweenarrangement for hele familien i Pilegår-
dens have som erstatning for handelsforenin-
gens traditionelle halloweenarrangement på 
Brønshøj Torv, som ikke blev afviklet dette år. 
I følge ansøger var arrangementet en succes, og 
både danseshow, græskarudskæring, piratshow 
og ansigtsmaling trak mange børn og voksne til. 
Ca. 500 besøgende var igennem Gys og Gru-
ruten og de fleste boder måtte melde udsolgt i 
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løbet af aftenen. I alt har ca. 1.500 mennesker 
deltaget i arrangementet som varede ca. 3 timer. 
Dette er over tre gange så mange deltagere som 
forventet. Projektet har fået udbetalt 25.000 kr.

37. Remida Ateliet og mere 
- et inspirationsseminar og 
workshop til Naturbyen

Foreningen Alverdens Børn holdt d. 23. novem-
ber et fyraftensmøde for at udbrede idéen om et 
kreativt fordybelsesatelier for børn og voksne 
og et værkstedsmiljø hvor der arbejdes med 
overskudsmaterialer i Naturbyen. Forud for 
mødet reklamerede ansøger for arrangementet 
både i personlige og professionelle netværk. 
Desværre dukkede kun ti personer op til mødet, 
mod de forventede 80-100. Dette kan muligvis 
skyldes valget af dato (”Black Friday”) eller et 
forkert valg af kommunikationskanaler (arran-
gementet var fx ikke knyttet til en facebooksi-
de). Alligevel blev arrangementet gennemført 
og de fire oplægsholdere fortalte de fremmødte 
om den såkaldte ”Remidatanke”. På trods af det 
beskedne fremmøde mener ansøger, at dialogen 
og stemningen var god, og de der var mødt op 
udviste stor interesse, både for projektet og for 
Naturbyen. Et opfølgende møde i januar 2019 
blev aftalt. Projektet modtog 15.003 kr. i støtte.

38. Strikkeworkshop på 
Husumparkens bemandede 
legeplads

I uge 44 kunne alle brugere af Husumparkens 
bemandede legeplads deltage i en strikkeworks-
hop på legepladsen, hvor kunstneren Susse Vo-
lander stod klar til at lære alle interesserede at 

strikke en karklud. Workshoppen blev desværre 
kun besøgt af 16-20 børn og voksne, hvilket var 
væsentligt færre end forventet (ca. 100). Ar-
rangørerne ønsker på denne baggrund ikke at 
arbejde videre med denne type workshop. Ar-
rangementet blev annonceret på Facebook, på 
legepladsens opslagstavle og på Brønshøj og 
Husum bibliotek, men ansøger fik ikke sendt en 
annonce til indrykning i Brønshøj Husum Avis, 
selvom dette var beskrevet i ansøgningen. Den-
ne manglende annoncering kan være en del af 
forklaringen på det beskedne fremmøde. Pro-
jektet modtog 4.400 kr. i støtte. 

39. Uddeling af nissehuer 
til Juletræstændingen i 
Husum Bypark

Husum Byparks Venner uddelte 250 nissehuer 
påtrykt teksten ”Husum Bypark” i forbindel-
se med Husum Juletræs Forenings årlige jule-
træstænding i Husum Bypark. Uddelingen af 
gratis nissehuer havde til hensigt at skabe en 
større fællesskabsfølelse for Husum Juletræs 
Forenings store arrangement især blandt bør-
nefamilier fra alle dele af Brønshøj, Husum og 
Tingbjerg. Repræsentanter for Husum Byparks 
Venner brugte lejligheden til at fortælle de 
fremmødte om det frivillige arbejde der gøres 
for at skabe arrangementer i Husum Bypark. 
Ansøger havde regnet med at uddele 300 huer, 
men pga. en højere pris på huerne end forven-
tet blev det besluttet at nedskalerede antallet af 
indkøbte huer med 50. Projektet modtog 4.475 
kr. i støtte. 
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40. Musikarrangementer 
for seniorer i Kulturhuset 
Pilegården

Brønshøj-Husum Aktiv-Center afviklede med 
støtte fra Bydelspuljen to musikarrangementer 
for bydelens seniorer. D. 1. november mød-
tes 50 seniorer i Kulturhuset Pilegården. Både 
medlemmer og ikkemedlemmer var inviterede 
til buffet, kagebord, live rock fra det forrige år-
hundrede, og de fremmødte gæster dansede til 
de kendte numre fra 70’erne og 80’erne frem-
ført af Bobby Molino. D. 6. december, hvor 
Aktiv-Centret inviterede til julebuffet og Kim 
Larsen-coverband ved Lune Carlsen, måtte ar-
rangørerne afvise flere i døren, da festlighederne 
trak fulde huse, og Pilegårdens sal ikke havde 
kapacitet til flere en de 100 allerede fremmødte 
gæster. De to arrangementer tiltrak i alt fem nye 
medlemmer til foreningen. Aktiviteten modtog 
14.700 kr. i støtte. 

41. Julearrangement for 
seniorer i Brønshøj, Husum 
og Tingbjerg, Utterslevhuse

D. 15. december var bydelens ældre borgere 
inviteret af Tingbjerg Pensionist Center til ju-
lefest med musik, julesang, gaver, lege og god 
mad. For mange enlige og ældre kan december 
være en svær måned. De ældre blev derfor ind-
draget i hele processen omkring arrangementet 
– lige fra forberedelser til gennemførelse – for 
at øge ‘ejerskabet’ til arrangementet. Dette blev 
gjort i samarbejde med hjemmeplejen i Husum 
Vænge. Hjemmeplejens borgere samt Ting-
bjerghjemmet blev inddraget tidligt i arrange-
mentet. 58 personer deltog dels i festen og dels 
i forberedelserne. Dette var lidt færre end for-
ventet. Projektet modtog 13.242,35 kr. i støtte. 

42. Aktivitets og samværs-
tilbuddet Kontakten invite-
rer ind i varmen

29 betalende gæster deltog d. 21. december i 
et julearrangement med pakkeleg, hygge og ju-
lebuffet, arrangeret af Samværs- og aktivitets-

tilbuddet Kontakten. 4-5 af gæsterne var ikke 
i forvejen brugere af tilbuddet. Selvom antal-
let af nytilkomne ikke synes stort, anser arran-
gørerne det som en succes, da målgrup-pen er 
psykisk sårbare borgere som normalt er svære 
at nå ud til. Arrangementet, som blev til i sam-
arbejde mellem Kontakten, Socialpsykia-trisk 
Center-Nordvest og Tingbjerg Forum, har byg-
get bro mellem forskellige etniske grup-per og 
bidraget til en positiv oplevelse af Ju-len som 
en dansk højtid. Dermed har arrange-mentet 
ifølge ansøger også haft en indirekte virkning 
på integrationen i Tingbjerg. Aktivite-ten mod-
tog 4.238 kr.

43. ”Futsal for Tingbjerg 
Ungdom” – Kriminalpræven-
tiv social indsats i lokalom-
rådet

Street Society har i 2018 tilbudt fast ugentlig 
træning i gadesporten futsal for unge i Ting-
bjerg. Ca. 40-50 deltagere mellem 13 og 18 år 
deltog. Street Societys ønske er, via træning, 
turneringer og oprettelsen af Tingbjergs helt 
egen futsalliga, at udvikle en lokal platform for 
målgruppen i Tingbjerg samt at nedbryde de 
geografiske grænser og derved samle ung-dom-
men på tværs af bydele. Street Society arbejder 
ud fra devisen at inklusion gennem idræt giver 
børnene succesoplevelser og er med til at præ-
ge ungdommens udvikling i en positiv retning. 
Aktiviteten blev støttet med 18.000 kr. 
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Bydelspuljen 2018 (Pulje A): Ansøgninger - Fordeling på LU fagudvalg*
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(Pulje A)
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*: Diagrammerne viser hvilket 
fagudvalg, der har behandlet ansøg-
ningen, hvilket ikke altid er over-
ensstemmende med aktivitetens 
overordnede tema. Fx behandles Æb-
ledagen ikke af Miljøudvalget, men 
af Kulturudvalget. Denne kategorise-
ring følger foregående år, af hensyn 
til sammenligning over tid.
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Bydelspuljen 2018 - Pulje A:  Fordeling pr. byområde* (antal ansøgninger)
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Bydelspuljen 2017 (Pulje A):  
Private, kommunale eller kombinerede ansøgninger 2012-2018
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Borgerrettede (B) og interne projekter (C) 2018 - Regnskab
Pulje B og C 

Nr. Projektnavn  Bevilliget beløb 
Forbrugt (inkl. 
moms)

1 2700Bydelsportal dri� 3.600,00 3.588,00

2 Kulturdag 219.200,00 219.200,00

3 Dialogseminar Kultur 10.000,00 5.548,80

4 Brændeovne borgermøde 7.500,00 6.502,48

5 Naturbyen ak�vitetsprogram 30.000,00 17.922,14

6 Mosetræf 35.000,00 30.965,37

7 Walks 8.900,00 7.415,20

8 Private Fællesveje opdatering 4.282,00 0,00

9 Gadelandet borgermøde 10.000,00 0,00

10 Naturbyen skitsesprojekt 30.500,00 15.000,00

11 LU-bod på kulturdagen 12.500,00 5.104,75

12 Bydelspris 10.000,00 10.000,00

13 Kulturdag 19 planlægning 20.000,00 20.000,00

14 Vandtårn koncert og cirkus 15.500,00 11.798,82

15 Jul i vandtårnet 70.800,00 68.039,73

16 Kommunika�onsindsats KPS18 5.000,00 4.500,00

17 Appen 2700 Brønshøj opdatering 62.575,00 54.775,00

18 Lysanlæg �l vandtårnet 40.000,00 40.000,00

19 Restmilder 2018 45.509,00 41.540,92

Pulje B i alt 640.866,00 561.901,21

Pulje B, gennemsnit 33.729,79 29.573,75

20 Klumme Brønshøj-Husum Avis 66.000,00 60.000,00

21 Bydelsguide 2019 144.000,00 145.317,00

Pulje C i alt 210.000,00 205.317,00

Pulje C, gennemsnit per ansøgning 105.000,00 102.658,50

Pulje B og C i alt 850.866,00 767.218,21

Pulje B: Lokaludvalgets netværksskabende og borgerrettede aktiviteter

Pulje C: Kommunikation

Pulje B og C
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kr 430.691 
56%

kr 11.329 
1%

kr 11.329 
2%

kr 18.744 
2%

kr 81.719 
11%

kr 213.405 
28%

Puljemidler fordelt på fagudvalg 2018 (støttebeløb og andel af puljen)* 
(Pulje B og C)

KULTUR

BØRN, UNGE, FRITID OG IDRÆT
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SOCIAL OG SUNDHED

 MILJØ

KOMMUNIKATION

*: I dette tilfælde ses pulje B og C som en samlet pulje.
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Borgerrettede projekter 2018
Pulje B.

 (numre refererer til regnskab)

1. www.2700Bydelsportal 
– Drift og hosting 

Fra 2016 er der i den nye udgave af www.
2700bydelsportal.dk en årlig udgift på 3.600 
kr. til en driftsaftale om hosting, backup og 
support. Brønshøj-Husum Lokaludvalg fik i 
2010 udviklet 2700Bydelsportal. Portalen er en 
web-baseret database med en oversigt bydelens 
foreninger, brugerbestyrelser, bolig-foreninger, 
sociale tilbud, interesseorganisati-oner, institu-
tioner o.lign. Derudover indeholder portalen en 
kalender, som synkroniserer med kulturnaut. 
I 2015 blev 2700Bydelsportal relanceret i en 
opdateret udgave. Med relanceringen fulgte en 
udvidet driftaftale hos firmaet Ceromedia om 
hosting, backup og support. 

2. 2700Kulturdag 2018

Lokaludvalget afholdt 2700Kulturdag 2018 
ved Brønshøj Torv lørdag den 9. juni kl. 11-20. 
Kulturdagen var arrangeret i samarbejde med 
Peter Rønn Musikoplevelser, der var hyret til at 
varetage projektledelse, planlægning og af-vik-
ling samt evaluering af dagen. 2700Kulturdag 
2018 var en udvidet udgave af den ti år gamle 
tradition, i år med bl.a. to sce-ner, afspærring af 
Brønshøjvej, street food-område, udvidelse af 
varigheden med tre ti-mer samt en større sats-
ning på unge som mål-gruppe. De optrædende 
på hovedscenen var bl.a. Trolle & Tormod Op-
tursshow, Nalle & His Crazy Ivans, Caroline 
Selma, Joachim Willum-sen, Kira Skov med 
Band, Hani, FOULI og Rasmus fra X Factor. 
Der deltog ca. 65 aktører (foreninger, institutio-
ner, erhvervsdrivende m.v.) på dagen. 

3. Dialogseminar med kul-
turaktører

Kulturudvalget afholdt et dialogseminar for 
tidligere Bydelspulje-ansøgere den 7. februar. 

Invitation blev udsendt til alle ansøgere, der de 
sidste fire år har fået støtte eller afslag på støtte 
til kulturelle aktiviteter i bydelen. Der var 29 
deltagere. I grupper diskuterede deltagerne de 
nuværende kriterier og ansøgningsprocedurer. 
Generelt udtrykte deltagerne tilfredshed med 
Bydelspuljen og måden den administreres på. 
Deltagerne var positivt stemt over for de ek-
sisterende støttekriterier, især når de forklares 
på en forståelig måde. Der var generelt mange 
flere forslag til forbedring af kommunikationen 
omkring Bydelspuljen end til måden puljen ad-
ministreres på. 

4. Brændeovne 
borgermøde

I efteråret 2017 gennemførte Det Økologiske 
Råd en undersøgelse af forureningen fra bræn-
deovne. Undersøgelsen var bestilt af Lo-kal-
udvalget og formålet var at sætte fokus på par-
tikelforureningen indendørs som uden-dørs. 
I kølvandet på denne undersøgelse blev der 
afholdt et borgermøde i januar 2018. Knap 70 
deltog i mødet. Undersøgelsesresultaterne blev 
fremlagt og der blev fra panelets side leveret 
forskellige perspektiver på brug af brændeov-
ne. Der var i pausen en minimesse hvor del-
tagerne fik mulighed for at opleve alternativer 
til brændeovne. I sidste halvdel blev der rejst 
spørgsmål fra deltagerne og spørgelysten var 
stor og stemningen respektfuld. 
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 (numre refererer til regnskab)
5. Naturbyens 
aktivitetsprogram

Naturbyen er ikke alene navnet på et sted, der 
skal rumme en ny form for naturcenter og en 
naturskole. Det skal også udvikles til at blive 
en samlende ramme for en mangfoldighed af 
aktiviteter og arrangementer. I 2018 blev der 
gennemført 15 arrangementer, hvor Lokal-
ud-valget via miljøudvalget og sekretariatet var 
direkte involveret. Det drejede sig blandt andet 
’anlæg af dam i egen have’, ’sådan hjælper du 
de vilde bier’, en flagermustur, korrekt brug af 
vand i haven, klargøring af vinterhaven, ’fra 
skrot til genbrugskunst”, tur til oprensningen af 
Fæstningskanalen mv. I alt blev 25 aktiviteter 
og arrangementer annonceret på lokaludvalgets 
sociale medier og www.naturbyen.dk.

6. Mosetræf

Mosetræf 2018 blev afholdt søndag den 3. juni, 
igen i et samarbejde med Bispebjerg Lokal-
udvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen. Ar-
rangementet var i fare for ikke at kunne gen-
nemføres på grund af ny - overset - praksis i 
forvaltningen, der betyder at ansøgningen om 
en arrangementstilladelse skal være modtaget 
30 dage inden datoen for arrangementets afhol-
delse. Andre formaliteter betød at der ikke kun-
ne opstilles telt på pladsen.  Mosetræffet tager 
år for år til i antallet af aktiviteter og besøgen-
de, dog betød det meget varme vejr deltagelse 
at færre mennesker end normalt. Omkring 500 
gæstede de ca. 30 arrangementer fordelt på fire 

hovedlokaliteter: Mosehuset, ’Teltpladsen’, 
Streyf og Højmosen. Lokaludvalget var pri-
mært koncentreret om at udbrede kendskabet til 
Helhedsplan for Utterslev Mose og Naturbyen. 
Næsten 100 frivillige og honorarbetalte deltog i 
afviklingen af Mosetræffet. 

7. Brønshøj-Husum 
Walk 2018

Fredag den 25.maj blev der holdt den tradi-
ti-onsrige Brønshøj-Husum Walk for bydelens 
seniorer. Dagen bød på opvarmning med be-væ-
gelsesterapeut Henriette Tybjerg og 3 km gåtur 
med opgaver rundt om i Utterslev Mose, hvor 
den sansemotoriske - aktivitetsplads blandt an-
det blev brugt. Arrangementet slut-tede med 
kaffe, sandwich og uddeling af præmier i Kul-
turhuset Pilegården. Der var omkring 60 delta-
gere til arrangementet. Brønshøj-Husum Walks 
blev til i samarbejde mellem Social- og Sund-
hedsudvalget, Kul-turhuset Pilegården, Husum 
Vænge Centret, Tingbjerg Pensionist Center 
og Center Nord-Vest v. Kontakten i Tingbjerg. 
Arrangementet blev reklameret via Facebook, 
hjemmeside, klummen og ved ophængning af 
plakat i bydelen. Der var udgifter til opvarm-
ning, forplejning og præmier.

8. Opdatering af vejled-
ning for private fællesveje

I 2015 udarbejdede otte lokaludvalg i samar-bej-
de med Teknik- og Miljøforvaltningen en vej-
ledning for private fællesveje.  Vejlednin-gen 
guider grundejere i etablering af vejlaug og 
giver indsigt i muligheder og regler inden-for 
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vigtige områder som trafik, parkering, kli-ma-
tilpasning, begrønning og generelt vedli-ge-
hold. Efter aftale skulle vejledningen tages op 
til revision efter to år, og i januar besluttede Lo-
kaludvalget at indgå i et samarbejde med seks 
andre lokaludvalg om at foretage en min-dre re-
videring af vejledningen. Den planlagte opda-
tering blev dog opgivet pga. en mulig revision 
af vejloven. En opdatering af vejled-ningen er 
stadig relevant og det forventes at styregruppen 
på tværs af de medvirkende lokaludvalg ønsker 
at genoptage projektet i 2019.

9. Gadelandet borgermø-
de (aflyst)

Lokaludvalget afsatte i 2018 10.000 kr til et 
borgermøde i samarbejde med Teknik- og Mil-
jøforvaltningen om en lokalplan for Altikon-
grunden mellem Gadelandet og Kobbelvænget. 
En privat bygherre havde planer om at bygge 
et center med kombineret handel og bolig på 
grunden. Men bygherren trak projektet tilbage, 
og mødet om det blev som en konsekvens af-
lyst.

10. Naturbyen 
skitseprojekt

I arbejdet med at realisere Naturbyen viste der 
sig i foråret 2018 behov for at få udarbejdet et 
konkret skitseforslag til hvilke aktiviteter, faci-
liteter og forbindelser, der skal udgøre den før-
ste fase af Naturbyen. Dette skitseforslag skal 
udarbejdes i tæt dialog med planlægningen af 
den kommende Husumforbindelse. Skitsefor-
slaget skal fungere som afsæt for arbejdet med 
at tilvejebringe den nødvendige kommunale 

finansiering, fondsmidler. I for-længelse af en 
workshop, faciliteret af Institut for X i februar 
2018, blev det besluttet at arbejde for at lave 
en kort inviterende præsentation af visionen for 
Naturbyen med henblik på at samle og inspi-
rere de foreninger, institutioner og borgere, der 
har vist interesse for projektet. I august blev der 
færdiggjort en præsentation af visionen om Na-
turbyen. Sammen med EnergiCenter Voldpar-
ken blev Lokaludvalget enige om at det vigtig-
ste på nuværende tidspunkt ikke er at udarbejde 
et skitsepro-jekt, men at skabe et stærkt fælles 
fodslag parterne imellem og udvikle konkrete 
projekter med en bæredygtig driftsmodel.   

11. Lokaludvalgets bod på 
2700Kulturdag 2018

Traditionen tro havde Lokaludvalget sit eget 
telt på kulturdagen. To fritidsjobbere uddel-
te balloner med lokaludvalgets logo for at 
til-trække besøgende. Hvert fagudvalg havde 
et tidsrum, hvor de var værter i teltet, fortalte 
om deres arbejde og fx præsenterede projekter 
fra bydelsplanen. Der var begrænset interesse 
fra kulturdagens deltagere, men lokaludvalgs-
medlemmerne havde gode dialoger med de 
borgere, der mødte op. Da lokaludvalget eva-
luerede 2700Kulturdag 2018 blev det drøftet, 
at lokaludvalget ønsker en lidt mere ambitiøs 
indsats omkring lokaludvalgets egne aktiviteter 
på fremtidige kulturdage. 

12. Bydelspris 2018

Årets bydelspris blev overrakt til Rikke Mil-
bak på 2700Kulturdag. Hun modtog prisen på 
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10.000 kr. for sin store indsats for bynaturen i 
Brønshøj-Husum. Rikke Milbak har arbejdet 
for at formidle forståelsen af bynatur, natur-om-
råder og natur i private haver. Hun har stået for 
havevandringer, workshops for børn i at lave 
insekthoteller og inspireret bydelens bor-gere i 
alle aldre til at bruge naturen i byen og passe på 
natur, dyr og planter. Rikke Milbak tog imod 
med stor overraskelse og glæde.  

13. Planlægning af 2700Kul-
turdag 2019

Som en del af forberedelsen af en eventuel 
2700Kulturdag i 2019 hyrede lokaludvalget 
Peter Rønn Musikoplevelser til dels at komme 
med forslag til en plan og modeller for orga-
ni-sering af 2700Kulturdag i 2019 inklusive 
bud-get og finansieringsplan og dels at udarbej-
de og indsende ansøgninger til relevante puljer, 
med det formål at sikre finansieringen af en 
kulturdag i samme format som i 2018. Forslag 
for modeller for organisering samt budget m.m. 
indgik dels som en del af Peter Rønns afrap-
porteringsrapport om 2700Kulturdag 2018 og 
indgik dels i forhandlingerne omkring Peter 
Rønn Musikoplevelser som mulig pro-jektleder 
for kulturdagen i 2019. Sideløbende indsendte 
Peter Rønn Musikoplevelser 3 an-søgninger til 
fonde i firmaets navn med lokal-udvalgets som 
samarbejdspart. Fogs Fond, Ville Heises legat 
og Københavns Kommunes Festivalpulje blev 
ansøgt. Der blev givet afslag på alle 3 ansøg-
ninger. 

14. Jazz og nycirkus i 
Brønshøj Vandtårn

Kulturudvalget har afholdt to arrangementer 
i Brønshøj Vandtårn i samarbejde med Kul-
tur-huset Pilegården. Den 9. juli 2018: Jazzkon-
cert med Hans Ulrik. 17. august 2018: Nycirkus 
med trapezartisterne Lalla La Cour og Eivind 
Øverland. Der var 50 deltagere til hvert arran-
gement. Både musikere, artister og publikum 
var begejstrede for de to events. Pilegården va-

retog billetsalg og der blev hurtigt udsolgt. Bil-
letprisen var 50 kr., som gik til forfriskninger til 
publikum.

15. Jul i det gamle 
vandtårn 2018

For femte år i træk arrangerede Kulturudval-get 
et arrangement ved Brønshøj Vandtårn i anled-
ning af, at julebelysningen blev tændt på tårnet. 
Det skete lørdag den 8. december. Lyskæderne 
på tårnet var finansieret af Kulturhuset Pilegår-
den med støtte fra Bydelspuljen. Arrangementet 
bestod af en julepyntet brandbil med nissebørn 
og jazzorkesteret Scandinavian Rhythm Boys, 
der kørte fra Tingbjerg til Brønshøj Torv, street 
parade fra torvet til vandtårnet og spejderaktivi-
teter ved vandtårnet arrangeret af Bellahøj 21st 
Barking. Brønshøj Kirkes Pigekor solgte kage 
og varme drikke ved tårnet. I år var det ikke 
muligt at få en borgmester til at deltage ved 
lystændingen. I stedet var den lokale folketings-
politiker Pia Olsen Dyhr inviteret til at holde ju-
letalen og tænde lyset på tårnet.  Arrangementet 
sluttede med to udsolgte koncerter i vandtårnet, 
hvor Hans Ulrik, Søren Kirk, Halvcirkel duo og 
Åkervinda vokalkvartet optrådte. Koncerterne 
var arrangeret i samarbejde Kulturhuset Pile-
gården. Billetterne kostede 50 kr. for voksne 
og 25 kr. for børn under 12 år. Billetsalget blev 
varetaget af Pilegården og indtægterne går til 
indkøb af siddemøbler til vandtårnet. 

16. Kommunikationsind-
sats KPS18

I forbindelse med den offentlige høring om 
kommuneplanstrategien i efteråret 2018 gen-
nemførte Københavns Kommune en borger-
inddragelsesproces under titlen ’Københavner-
snak’. Lokaludvalget blev inviteret til at deltage 
i processen, men valgte ikke at deltage direkte. 
I stedet valgte man at bakke op omkring bor-
gerinddragelsesprocessen med en annonce for 
’Københavnersnak’ i Brønshøj-Husum Avis til 
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4.500 kr. Lokaludvalget afgav sit eget hørings-
svar til kommuneplanstrategien på baggrund af 
drøftelser i Lokaludvalgets fagudvalg.

17. Opdatering af app’en 
‘2700 Brønshøj’

I 2016 lancerede lokaludvalget en podwalk-app 
der formidler den lokale kulturarv. Med sin 
telefon i hånden kan brugeren blive guidet 
rundt i bydelen og høre spændende historier 
om Brønshøj, Husum og Tingbjerg. I 2018 er 
app’en blevet opdateret bl.a. med en Bjarne 
Reuter-rute, nye fotos samt nye historier til fle-
re af de eksisterende ruter. App’en relance-res 
i slutningen af januar 2019 med en rekla-me-
kampagne og uddeling af reklame-bogmærker 
på bydelens folkeskoler. I perio-den 1. januar 
2016 - 15. april 2018 har app’en haft 1.144 
brugere. Fremover vil lokaludvalget få fore-
lagt brugerstatistik vedrørende app’en årligt, 
når udvalget skal tage stilling til, om der skal 
betales en årlig driftsudgift for hosting m.m. 
for app’en på ca. 3.600 kr. eller om app’en skal 
nedlægges.  

18. Lysanlæg til Brønshøj 
Vandtårn

Brønshøj Vandtårn åbner i februar 2019 som 
bydelens nye kultursted med fokus særligt på 
lyd- og lyskunst. Driften af Brønshøj Vand-
tårn varetages af det kommunale kulturhus 
Pile-gården under Kultur N. Udviklingen af 
Brøns-høj Vandtårn som kultursted er et priori-
teret projekt i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs 
by-delsplan 2017-2020.
Lokaludvalget har medfinansieret indkøb af 
lysudstyr til Brønshøj Vandtårn. Der er indkøbt 
i alt 16 opladelige ledningsfri lamper, der kan 
fungere som grund- og effektbelysning ved alle 
typer af arrangementer i Brønshøj Vand-tårn. 
Der er indgået aftale med Kulturhuset Pile-
gården, at drift og vedligehold af lysudsty-ret 
tilfalder kulturhuset. Lysudstyret vil være til-
gængeligt for brugere af Vandtårnet.

19. Restmidler 2018

På årets sidste Lokaludvalgsmøde blev det 
vedtaget at bruge en del af de resterende pul-
jemidler på en række indkøb til borgerrettede, 
dialogskabende og netværksdannende aktivite-
ter i bydelen. Følgende blev indkøbt ved brug 
af restmidlerne: Et stjernetelt til brug ved Mo-
setræf, Naturbyen, Kulturdagen mv. (Udgiften 
til teltet deles med Bispebjerg Lokaludvalg, og 
Brønshøj-Husums andel udgør 15.777 kr. eks 
moms.), seks beachflags og to roll-ups med 
Lokaludvalgets logo, som kan bruges til at ska-
be synlighed omkring Lokaludvalgets uden-
dørs aktiviteter (der blev afsat op til 8.000 kr.), 
et genoptryk af guiden ”Spis Mosen - forår” 
(3.932 kr. eks. moms), visitkort til de LU-med-
lemmer der ønsker det (der blev afsat op til 
4.000 kr. eks. moms.), to borde-bænkesæt til 
udendørs arrangementer (2.800 kr.), en genin-
vitation til Lokaludvalgets Borgerpanel (4.000 
kr.) samt et genoptryk af pixiudgaven af byde-
splanen (7.000 kr.). I alt afsatte Lokaludvalget 
45.509 kr. hvoraf 41.540,92 kr. blev brugt.
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Pulje C: Intern Pulje 

20. Klumme i Brønshøj-Husum Avis

Lokaludvalgets faste klumme i Brønshøj-Husum Avis. Klummen 
er en halv avisside, fortæller bredt om Lokaludvalgets projekter, 
møder og indsatser og har en fast placering på side syv i Brøns-
høj-Husum Avis. Klummen er indrykket hver måned undtaget 
marts og juli. Der er således brugt 60.000 kr. over ti måneder ud 
af bevillingen på 66.000 kr.

21. Bydelsguide 2019

Bydelsguide 2019 blev produceret i september-december og hus-
standsomdelt den ultimo december. På 44 sider i et smalt højfor-
mat fortælles om Brønshøj-Husum. Formålet med bydelsguiden 
er at orientere om aktuelle og praktiske forhold i bydelen samt 
at fortælle om Lokaludvalget og styrke sammenhold og iden-
titet i bydelen. Temaet for årets bydelsguide var bydelens fem 
folkeskoler, og tre bibliotekter samt et portræt af den trygheds-
skabende indsats. og rekruttering til lokaludvalg og fagudvalg. 
Guiden er trykt i 20.000 eksemplarer, hvoraf de 18.100 stk. er 
husstandsomdelt. 


