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Om Brønshøj-Husum
Lokaludvalgs puljemidler

Om Brønshøj-Husum Lokaludvalgs
puljemidler
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i
2019 fået udlagt 1.653.000 kr. af Københavns Borgerrepræsentation til
selvstændig varetagelse.

borgere, foreninger og institutioner
igangsætter, og en del af midlerne
bruges til aktiviteter, som lokaludvalget selv sætter i værk.

Puljemidlerne bruges til at understøtte lokale netværksdannende, bydelsrettede og dialogskabende projekter.

Hvert år beslutter lokaludvalget en
budgetfordeling af puljemidlerne i
henholdsvis Pulje A, B og C.

Samlet overblik over bevilgede puljemidler
Fordeling mellem budgetteret og forbrugte puljemidler

Budget 2019
Pulje A *

858.500 kr.

914.944 kr.

Pulje B

626.350 kr.

552.419 kr.

Pulje C

168.150 kr.

169.003 kr.

1.653.000 kr.

1.636.366 kr.

I alt
Restbeløb 2019 i alt

En del af de udlagte puljemidler bruges til at støtte projekter, som lokale

16.634 kr.

* Når midler fra Pulje A udbetales til puljeansøgere, kan lokaludvalget afløfte momsen
i nogle tilfælde. Den afløftede moms er løbende gået tilbage til lokaludvalgets Pulje A,
som de enkelte udbetalinger er sket. Der optræder dermed to forskellige beløb for Pulje A
– henholdsvis det forbrugte beløb inkl. moms og det reelt udbetalte beløb – se tabel:
* Afløftning af moms i Pulje A
Pulje A – forbrugt beløb inkl. moms
Pulje A – reelt udbetalt beløb efter afløftning af moms
Afløftet moms, der er gået tilbage i Pulje A løbende

Sådan er puljemidlerne opdelt
Pulje A: Bydelspuljen til netværksskabende aktivi-

935.233 kr.
914.944 kr.
20.289 kr.

Samlet forbrugte puljemidler fordelt på fagområder
(Pulje A, B & C)

teter (borgernes projekter)

Pulje til netværksskabende aktiviteter, der kan søges af eksterne (lokale
foreninger, borgere og andre aktører kan søge Bydelspuljen, og lokaludvalget har vedtaget en række kriterier, som støtten uddeles efter).

KOMMUNIKATION, NETVÆRK
OG ANDET
203.695 kr.
13%
MILJØ
90.011 kr.
6%

Pulje B: Lokaludvalgets egne borgerrettede og net-

værksskabende projekter

SOCIAL OG
SUNDHED
116.641 kr.
7%

Pulje til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter og projekter
igangsat og udført af Brønshøj-Husum Lokaludvalg – evt. i samarbejde
med eksterne (egne projekter som fx borgermøder, dialogarrangementer og events).

BYUDVIKLING
53.782 kr.
3%

Pulje C: Intern pulje

BØRN, UNGE, FRITID
OG IDRÆT
266.770 kr.
16%

Intern pulje til kommunikation af lokaludvalgets arbejde.
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KULTUR
905.468 kr.
55%

KULTUR

BØRN, UNGE, FRITID
OG IDRÆT
BYUDVIKLING

SOCIAL OG SUNDHED

MILJØ

KOMMUNIKATION,
NETVÆRK OG ANDET
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Pulje A: Bydelspuljen (borgernes
projekter)
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Ansøgt beløb Bevilget beløb
(inkl. moms)

Projektnavn
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Pulje A: Bydelspuljen
1
2
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7
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Åbningsarrangement for
Brønshøj Vandtårn
Drømmen om at flyve foredrag med biolog
Anders Kofoed
Fastelavn på Brønshøj Torv
Fastelavnsfest med
tøndeslagning i Husum
Bypark
Markering af Unesco's
Verdens Poesidag
Byg en fantastisk fortælling
Kulturfestival i anledning af
åbning af Brønshøj
Sognehus
International Roma Dag
Tingbjerg spiser sammen
Kick-off event for "Bellas
kvinder - Sammen står vi
stærkere"
Unge skaber naturrum
Opførelse af forestillingen
”Fisk i Fabrikken”
Suburban Dance Festival
2019
Bella Sound
Moseløbet 2019
Aktiviteter på Husumparkens Legeplads 2019
Opstart af Rollespilsfabrikkens Dukkeklubs
månedlige turnering

27

20.000 kr.

20.000 kr.

15.000 kr.

10.000 kr.
10.400 kr.

6.500 kr.
10.400 kr.

6.500 kr.
7.095 kr.

8.800 kr.

8.800 kr.

4.860 kr.

13.000 kr.
10.000 kr.

13.000 kr.
8.000 kr.

9.337 kr.
8.000 kr.

36.000 kr.
14.500 kr.
35.500 kr.

15.000 kr.
14.500 kr.
35.500 kr.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

15.000 kr.
14.500 kr.
35.500 kr.

38

39
9.500 kr.
48.125 kr.

9.500 kr.
34.600 kr.

4.000 kr.
34.600 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

24.000 kr.
10.000 kr.
43.800 kr.

24.000 kr.
10.000 kr.
35.000 kr.

18.300 kr.
10.000 kr.
0 kr.

15.500 kr.

9.500 kr.

9.500 kr.

33.750 kr.

23.750 kr.

21.412 kr.

40
41
42
43
44
45
46



Menneskebyen - et portræt
af bydelen Tingbjerg og
dens borgere
Sommer Symfoniens
afslutningskoncert
Edition# – A soft fall
Brønshøj Boldklubs 100 års
jubilæum
Brønshøj Summer Jazz
Håndarbejdsdag
Danmarks Internationale
Gadeteaterfestival
MOVE IT! BELLAHØJ
En sommerdag på Bellahøj
Aktiviteter til Børnedag
2019
Tingbjerg Challenge 2019
Cirkusvognen i Tingbjerg
Syng Højt! 2019
Fortovskoncerter i 2700happiness vol. 4
Ældredagen 2019
Æbledag på Brønshøj Torv
Bjerget
Halloween i Pilegårdens
have
DE KONGELIGE STATUER
Modeshow Tingbjerg/
Husum "tørklæder"
Erindringssalon, Kan du
huske, hvordan man danser
jitterbug?
Ordskælv: Skrive- og
læseværksteder for unge i
Husum-Tingbjerg
Netværksskabende
koncertrække 2019 i
Kulturhuset Pilegården
2 jazzkoncerter
Indkøb af Natteravns
bolcher og balloner
Juletræet i HUSUM 2019
Lys på Vandtårnet
Juletræ på Brønshøj Torv
Afslutningskoncert orkesterklasser
Pulje A (inkl. moms) i alt
Gennemsnit pr. ansøgning

17.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

16.200 kr.
25.000 kr.

8.100 kr.
25.000 kr.

8.100 kr.
25.000 kr.

25.000 kr.
50.000 kr.
8.600 kr.

25.000 kr.
50.000 kr.
4.300 kr.

25.000 kr.
50.000 kr.
4.300 kr.

25.000 kr.
70.000 kr.
110.000 kr.

25.000 kr.
70.000 kr.
75.000 kr.

25.000 kr.
63.367 kr.
75.000 kr.

23.900 kr.
49.800 kr.
30.000 kr.
40.000 kr.

20.000 kr.
13.000 kr.
15.000 kr.
40.000 kr.

20.000 kr.
13.000 kr.
15.000 kr.
40.000 kr.

30.000 kr.
19.450 kr.
17.400 kr.
30.000 kr.

15.000 kr.
19.450 kr.
17.400 kr.
20.000 kr.

15.000 kr.
13.117 kr.
15.650 kr.
20.000 kr.

28.000 kr.
28.000 kr.

25.000 kr.
8.000 kr.

25.000 kr.
8.000 kr.

18.000 kr.

9.000 kr.

9.000 kr.

30.000 kr.

19.000 kr.

19.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.

1.416 kr.

50.000 kr.
22.100 kr.

50.000 kr.
15.400 kr.

50.000 kr.
15.400 kr.

1.000 kr.
42.250 kr.
35.000 kr.
45.000 kr.

1.000 kr.
42.250 kr.
35.000 kr.
45.000 kr.

858 kr.
41.150 kr.
35.000 kr.
43.473 kr.

10.800 kr.
1.270.375 kr.
27.617 kr.

10.800 kr.
1.020.750 kr.
22.190 kr.

10.800 kr.
935.233 kr.
20.331 kr.
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Pulje A – Afrapporteringer fra bevilgede
projekter (numre refererer til regnskabet)
1. Åbningsarrangement for
Brønshøj Vandtårn
Den 2. februar 2019 har Kulturhuset Pilegården afholdt indvielse af
Brønshøj Vandtårn. Der var skattejagt
for børnene, som samlede ting til en
tidskapsel, og taler fra Rasmus Elleby
fra Kultur N, Kirsten Møller fra lokaludvalgets Kulturudvalg, kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde
og arkitekt Ib Lundings søn uden for
tårnet. Derefter fulgte åbningsceremonien inde i tårnet, hvor Brønshøj
Kirkes Pigekor opførte et til lejligheden skrevne korværk “I Brønshøj står
et vandtårn”. Trods dårligt vejr var der
mange fremmødte, som gerne ville
overvære åbningsceremonien, hvilket gik ud over stilheden og klangen i
tårnet. Derfor har ansøger i samarbejde med koret besluttet at invitere til en
afsluttende åbningsceremoni den 29.
maj 2019, hvor korværket genopføres,
og tidskapslen pakkes ud af sin støbeform. Det planlagte gratis DJ-arrangement om aftenen blev erstattet af en
betalingskoncert, der ikke indgik i det
af lokaludvalget støttede projekt, og
støtten blev derfor nedjusteret, efter
aftale med sekretariatet. Der var mellem 400-800 gæster i løbet af hele dagen. Projektet har fået udbetalt 15.000
kr. i støtte.

2. Drømmen om at flyve –
foredrag med biolog Anders
Kofoed
Den 2. februar 2019 har Brønshøj Bibliotek afholdt en times foredrag med
8

hvilket var 25 færre end forventet, men
også 25 flere end sidste år. Projektet
har fået udbetalt 4.859,85 kr. i støtte.

5. Markering af Unesco’s
Verdens Poesidag

biologen Anders Kofoed, som havde
skræddersyet foredraget specielt til
Brønshøj Biblioteks forårstema ”Højt at
flyve eller det rene pip”. Målet om 65
deltagere blev opfyldt, da mindst 75
dukkede op til foredraget. Deltagerne
var en blanding af børn fra 6 år og op
og deres voksne, samt voksne uden
børn, både unge og ældre. Projektet
har fået udbetalt 6.500 kr. i støtte.

Læsegruppen Lyrikgruppen ved
Brønshøj Bibliotek har i samarbejde
med biblioteket afholdt en række små
arrangementer i anledning af Verdens Poesidag den 21. marts 2019. 20
personer deltog i lyrikoplæsning på
Brønshøj Bibliotek, hvor arrangørerne
talte om Verdens Poesidag, genren
og læseklubberne. På Brønshøj Torv
deltog omkring borgere, herunder
flere børn, i digtskrivning, hvor alle
kunne skrive linjer til et fortsat digt
om bydelen. I Utterslev Mose var der
ligeledes digtoplæsning for forbipasserende løbere. Og 10 tilhørere
oplevede digtoplæsning på Brønshøj
Bistro. I bus 5C blev oplæst digtet ”Bus
i Brønshøj”, skrevet til lejligheden af
Rasmus Rohde, for omkring 100 tilhørere. Afslutningsarrangementet
med oplæsning af Inger Christensens
”ALFABET” i Brønshøj Vandtårn havde
75 betalende gæster. En aktivitet på
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus blev
aflyst på grund af andre arrangementer i huset samme dag. Arrangørerne
er tilfredse med dagen og synes generelt, at formålet med dagen blev nået:
en uformel markering af dagen og
oplevelsesmulighederne i lyrikgenren
og digtningens univers. Arrangørerne
har desuden sat fokus på muligheden
for også at bruge hverdagen og byrummet/naturen til kulturelle aktiviteter. Projektet har fået udbetalt 9.337
kr. i støtte.

3. Fastelavn på Brønshøj Torv
Spejderne fra Bellahøj 21st Barking
har afholdt fastelavnsfest på Brønshøj
Torv lørdag den 2. marts 2019. Der var
tøndeslagning i fem alderskategorier med præmier, fastelavnsboller og
kakao. Omkring 200 personer deltog
i arrangementet, hvilket var flere end
forventet. Arrangementet blev til med
sponsorater fra bl.a. Kirstens Konditori
og Brønshøj-Husum Avis. Projektet
har fået udbetalt 7.094,50 kr. i støtte.

4. Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark
Den 3. marts 2019 har Husum Byparks Venner afholdt fastelavnsfest
for børnefamilier i byparken. Der var
tøndeslagning for fire aldersgrupper
og uddeling af gratis fastelavnsboller,
kakaomælk og kaffe. Føtex i Husum
sponsorerede fastelavnsboller, drikkevarer og tre fastelavnstønder. Desuden
stillede Føtex op med en stor bamse,
som børnene kunne snakke med på
pladsen ved Husum Bypark. Der var
ca. 150 deltagere til arrangementet,



6. Byg en fantastisk
fortælling
En arkitekt, performancekunstner og
forfatter, Maya Peitersen, afholdt en
workshop for børn på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Workshoppen blev
afholdt den 24. marts 2019 og var en
del af en ny biblioteksfestival ’Vi ❤ bøger’, der i år havde undertemaet ’Fantastiske fortællinger’. Til workshoppen
byggede deltagerne skulpturer i træpap, som forestiller en fantastisk fortælling. Der deltog børn både med og
uden deres forældre. Projektet foregik
samtidig med forskellige foredrag på
biblioteket, rettet mod forældre. Nogle
af børnene hoppede ind og benyttede
dette tilbud, mens deres forældre var
til foredrag, andre børn kom og var
med på eget initiativ. Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus beholdt efterfølgende
alle til workshoppen indkøbte materialer og værktøj. I alt deltog 34 børn i alderen 3-13 år samt to forældre. Projektet har fået udbetalt 8.000 kr. i støtte.

7. Kulturfestival i anledning
af åbning af Brønshøj
Sognehus
Brønshøj Kirke har i forbindelse med
åbning af det nye Brønshøj Sognehus
den 31. marts 2019 afholdt en festival
i ugen efter åbningen, den 1.-7. april
2019. Festivalen havde et varieret program med klassisk musik, jazzmusik,
rytmisk og klassisk kormusik, børneaktiviteter, voksenforedrag og højskoledag. I alt var der 500-600 publikum,
omkring 100 personer pr. dag. Aktiviteterne var gratis og åbne for alle.
Projektet har fået udbetalt 15.000 kr. i
støtte.
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8. International Roma Dag
Foreningen WE Dance DK afholdt et
arrangement i Café Pilen i Pilegården i
anledning af den internationale romadag den 7. april 2019. Syv forskellige
foreninger/grupper deltog med musik, dans og sang. Ca. 95 mennesker
deltog fra mange forskellige lande og
aldersgrupper. Deltagerne sang og
dansede med og snakkede sammen
på kryds og tværs i pauserne. Ansøger betragter arrangementet som en
succes, der har skabt tradition for at
fejre International Roma dag også i
Brønshøj med et arrangement, der
sætter fokus på romaernes rettigheder
og vilkår samt det positive i romakulturen – musikken, dansen, livsglæden.
Projektet har fået udbetalt 14.500 kr. i
støtte.

9. Tingbjerg spiser sammen
2019
Tingbjerg Pensionist Center har sammen med en arbejdsgruppe bestående af Tingbjerg Kirke, Områdesekretariatet, Kontakten, Tingbjerg Skole,
Hjemmeplejen, Kulturhuset og Tingbjerg Pensionist Center afholdt i alt 10
spisearrangementer i perioden den
23.-28. april 2019 forskellige steder i
Tingbjerg. I alt deltog 600 personer
fra både Tingbjerg og resten af Brønshøj-Husum. De forskellige arrangementer var åbne for alle, og på tværs af
arrangementerne var forskellige kulturer og generationer med – dog var enkelte arrangementer for børn og andre
seniorer etc. De 10 arrangementer var:
Kagedysten i Kulturhuset; Spiselige
urter i Utterslev Mose m/naturvejleder; Lav mad sammen – for seniorer
(30 deltagere); Langbordsmiddag for
alle generationer (ca. 130 deltager);
Bio og popkorn (ca. 40 deltagere);
10

løb med lokale unge, hvor de har lavet
muleposer og bygget to byrumsmøbler af genbrugsmaterialer til Naturbyen i perioden fra den 25. februar frem
til den 11. maj 2019, hvor produktionerne blev vist frem til Naturbyens
forårsfest. Projektet har været afholdt
ved EnergiCenter Voldparken, og de
to byrumsmøbler står nu ved indgangspartiet til EnergiCenter Voldparken. Der har været samarbejde med en
række lokale aktører: MaterialeCentralen, Futurechild, EnergiCenter Voldparken, NEXT og de to boligsociale
helhedsplaner, Tingbjerg Forum og
Husum for alle – hvor der har været
lavet samarbejdsaftaler med lommepengeprojekterne. Igennem de 2,5
måneder deltog mellem 7-10 unge fra
lommepengeprojekterne, ca. 90 elever fra NEXT producerede prototyper
udarbejdet på baggrund af deres tanker og idéer om Naturbyen, og samlet
set har mere end 150 børn og unge
deltaget i hele forløbet, og der deltog
således flere end antaget. Projektet
har fået udbetalt 34.600 kr. i støtte.

Mad til alle (ca. 60 deltagere); Soup
and Bake (ca. 60 deltagere); Retrobal
(80 deltagere); Søndagsbanko (50
deltagere); Tag din livret med (ca. 30
deltagere). De fleste arrangementer
var gratis, og til nogle arrangementer
var der deltagerbetaling. Projektet har
fået udbetalt 35.500 kr. i støtte.

10. Kick-off-event for
”Bellas kvinder – Sammen
står vi stærkere”
Projektet, Sammen om Bellahøj, og
et nyopstartet kvindenetværk i Bellahøjhusene, Bellas kvinder, har den 21.
februar 2019 afholdt et kick-off-event
om sundhed med fokus på både fysisk
og mentalt sundhed og velvære i et
lokale hos Borgercenter Børn og Unge
Brønshøj-Husum-Vanløse (BBU-BHV)
på Brønshøjvej 17. Eventet bestod af
undervisning i bevægelses- og vejrtrækningsøvelser med en afspændings- og bevægelsespædagog, og
efterfølgende var der mulighed for,
at kvinderne kunne snakke uformelt
sammen på tværs. Der kom 3 kvinder
til arrangementet, som var langt under
ansøgers forventning. Dette skyldes,
at der var en misforståelse om, hvor
arrangementet blev afholdt. Flere var
mødt forgæves op i ”Sammen om Bellahøjs” lokaler, hvor de normalt holder
møder. Ansøger har hørt fra ca. 15
kvinder med forskellig alder og baggrund, der har givet udtryk for, at de
ønsker at deltage. Ansøger fortsætter
derfor med at holde arrangementer,
så der kan dannes et trygt forum for
kvinderne i Bellahøj. Projektet har fået
udbetalt 4.000 kr. i støtte.

12. Fisk i Fabrikken
Kulturhuset Pilegårdens børneteaterskole har opført otte forestillinger af
stykket ”Fisk i Fabrikken” den 6.-10. maj
2019 på den lille scene i Folketeatrets
sal beliggende i Grøndal Multicenter.
Stykket og musikken er skrevet særskilt
til denne forestilling. Oprindeligt skulle et sammenspilshold fra Korsager
Skole have spillet musikken under de
8 forestillinger, men de meldte fra
grundet frafald i bandet, og i stedet
blev nogle unge fra Musikalsk Grundkursus (MGK) hyret ind til opgaven.
Forestillingen blev spillet af 33 lokale
børn og unge, som har gået til teater
på Pilegården fra september 2018 til

11. Unge skaber naturrum
Wise Design har afholdt workshopfor

maj 2019. Forestillingerne blev set af
ca. 800 publikummer – både lokale
børnehaver, skoler og børnefamilier.
Som en ny målgruppe var også ældre
fra de lokale plejehjem med blandt
publikum. Projektet har fået udbetalt
20.000 kr. i støtte.

13. SubUrban Dance Festival
2019
Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Bibliotek har i samarbejde med
Dansekapellet i Nordvest afholdt en
dansefestival for børn og unge i Brønshøj i perioden den 18.-25. maj 2019.
I løbet af festivalen har der været to
danseforestillinger på Brønshøj Skole,
parkourworkshop og -forestilling på
Brønshøj Torv, morgengroove for 3.
og 4. klasser, fransk danseforestilling
på Brønshøj Torv samt Silent Disco på
Brønshøj Bibliotek, hvor der desværre
ikke var nogle deltagere pga. tidspunktet. Grundet logistiske og pladsmæssige problemer blev fællesspisningen
i forbindelse med forestillingen på
Brønshøj Skole aflyst samt DJ & graffitiworkshoppen. I alt deltog ca. 500
børn og unge i festivalens arrangementer, og det lykkedes ansøger både
at få fat i de lidt større børn (10-16-årige) samt skabe noget af interesse for
begge køn. Projektet har fået udbetalt
18.300 kr. i støtte.

14. Bella Sound
Ny Start i Bellahøj har sammen med to
unge initiativtagere fra Bellahøjhusene
afholdt et musikalsk undervisningsforløb for unge med anden etnisk baggrund end dansk fra Bellahøj. Forløbet
har været afholdt i perioden marts til
maj 2019 i et lydstudie i Bellahøjhusene. I alt har 8 unge deltaget, og der11
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med flere end først forventet. Projektet
har forløbet som et pilotprojekt med
fokus på undervisning og indspilning,
og kun indkøb af udstyr i begrænset
omfang. Ønsket er, at projektet på sigt
kan forankres i lokalområdet og blive
en permanent indsats, og Ny Start i
Bellahøj vil søge yderligere midler til
køb af udstyr til produktionen samt
flere undervisningsmoduler. Projektet
har fået udbetalt 10.000 kr. øremærket
specifikt til udgifter til undervisning.

15. Moseløbet 2019
Foreningen Lokalpiloterne fik bevilget 35.000 kr. til for femte gang i
træk at afholde Moseløbet – et motionsløb rundt om Utterslev Mose.
Løbet skulle afholdes søndag den 26.
maj 2019 med start- og slutsted på
Brønshøj Torv, hvor deltagerne skulle
løbe (eller gå) en 5- eller 10-kilometers rute rundt om mosen. Udover at
være et motionsløb skulle Moseløbet
også være en begivenhed, der skulle
samle forskellige mennesker i Brønshøj-Husum om et løb – alt fra børnefamilierne, motionsløberen og ældre.
Ansøger meddelte, at de ikke havde
mulighed for at afholde Moseløbet
som planlagt den 26. maj, og de gav
afkald på støtten.

16. Aktiviteter på Husumparkens Legeplads 2019
Husumparkens bemandede legeplads
afholdt to forestillinger for børn på legepladsen – ”Aladdins Ånder” onsdag
den 4. juni 2019 og ” Trommernes Rejse” den 25. juni 2019. Begge forestillinger var produceret af Teater Tatanka,
og de deltagende børn og voksne deltog aktivt ved at danse, synge og klappe. I alt deltog ca. 220 børn i forskelli12

ge aldre – og det var både institutioner
og børnefamilier, der deltog. Projektet
har fået udbetalt 9.500 kr. i støtte.

med københavnerikoner og ting fra
Tingbjerg. Projektets formål har bl.a.
været at vise et andet billede af Tingbjerg end som en udskældt bydel med
kriminalitet og arbejdsløshed, men
også som et område med kunstnerisk
potentiale. Udstillingen har tidligere
været vist i Nikolaj Kunsthal, og den er
blevet tilpasset til kulturhusets lokaler,
så den kunne fremvises for lokalområdet og andre interesserede. Værkerne
passer så godt ind i husets æstetik, at
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus undersøger om et eller flere af værkerne kan
stå permanent i kulturhuset. Der har
været 13.437 besøgende i udstillingsperioden. Projektet har fået udbetalt
15.000 kr. i støtte.

17. Opstart af Rollespilsfabrikkens Dukkeklubs
månedlige turnering
Rollespilsfabrikkens fællesskab ”Dukkeklubben” har opstartet en månedlig
turnering i figurspillet ”Warhammer
9th age”, som har været afholdt på
Kulturhuset Pilegården i februar,
marts og april 2019. I alt var der 45 betalende deltagere til de tre turneringer
(12 i februar, 15 i marts og 18 i april).
I februar var entréen 75 kr., og i marts
og april 100 kr. Rollespilsfabrikken
har fortsat de månedlige turneringer
efter projektperioden med udsolgte
turneringer, så ansøger har opnået
deres formål med at starte et miljø op
om hobbyen. Derudover deltog otte
udsatte unge, som hjalp med at male,
bygge og forberede spilleplader til
turneringen. Ansøger har samarbejdet
med gadeplansmedarbejdere i Socialforvaltningen i Brønshøj-Husum-Vanløse om dette. Projektet har fået udbetalt 21.412 kr. i støtte.

19. Sommer Symfoniens
afslutningskoncert
MusikAlliancen har i forlængelse af
deres nye tiltag Sommer Symfonien
– som er et orkesterstævne for børn
afholdt hver dag i uge 27 fra kl. 8-15
på Korsager Skole – afholdt en afsluttende fælleskoncert med alle stævnedeltagerne fredag den 5. juli 2019 på
Energicenter Voldparken. Koncerten
var kulminationen på ugens undervisning, hvor de deltagende børn, der var
inddelt i forskellige niveauer, spillede
koncert sammen med professionelle
musikere. Der var gratis entré til koncerten, og publikum bestod primært
af børnenes familier og pårørende.
I alt deltog ca. 120 – heraf 30 børn,
der havde deltaget i stævnet i løbet af
ugen. Projektet har fået udbetalt 8.100
kr. i støtte.

18. Menneskebyen –
et portræt af bydelen
Tingbjerg og dens borgere
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus har haft
vist udstillingen ”Menneskebyen – et
portræt af bydelen Tingbjerg og dens
borgere” i kulturhusets indgangs
parti i perioden maj til juli 2019. Udstillingen er lavet af kunstnerduoen
Bank og Rau, som har inddraget Tingbjerg-borgeres historier og erfaringer,
og udstillingen blander elementer
fra bl.a. Mellemøsten og Østeuropa


20. Edition# – A soft fall
(tidligere: Edition#1 –
decomposing water)
Kulturhuset Pilegården har som led
i åbningen af Brønshøj Vandtårn udstillet lydkunstudstillingen ”Edition#
- A soft fall” i vandtårnet i perioden
15. marts til 28. juni 2019. Der var
fernisering den 15. marts og afslutningskoncert den 5. september 2019.
Udstillingen er lavet af lydkunstduoen
Edition#, der har udforsket efterklangen i tårnet og lavet et to timer langt
lydværk, som blev afspillet en gang
dagligt i vandtårnet. Udstillingsrummet havde faste åbningsdage 2-3
dage hver uge, og i juni blev åbningstiden udvidet med søndage, da weekenderne var velbesøgte ca. med 50100 gæster dagligt, og ca. 25 gæster i
hverdagene. I alt mellem 1500-2500
gæster. Ligeledes blev entréprisen
fjernet for at give flere mulighed for
at se udstillingen, og Pilegården har
selv finansieret dette. Projektet har fået
udbetalt 25.000 kr. i støtte.

21. Brønshøj Boldklubs 100års jubilæum
Brønshøj Boldklub har i anledning af
klubbens 100-års jubilæum afholdt en
reception på 100-årsdagen for stiftelsen af klubben, onsdag den 15. maj
2019, samt åbent hus lørdag den 25.
maj 2019. Begge dele afholdt i klubben i Tingbjerg. Til receptionen var
der taler, indslag og forplejning, og
der kom mellem 300-350 deltagere
fra hele bydelen. Til åbent hus-arrangementet var der fra kl. 10-14 aktivitetsdag for ungdomsafdelingen med
bl.a. fartmåler, pannabaner, hoppeborge, fodtennis m.m.; fra kl. 15-17 var
der kamp på stadion og derefter mad,
13
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Stemningsbilleder fra 3 dage med Jazz i
underholdning og fejring i klubhuset
om aftenen. Det var gratis at deltage.
Projektet har fået udbetalt 25.000 kr. i
støtte.

22. Brønshøj Summer Jazz
Foreningen JAZZiVÆRK har, som en
del af den årlige Copenhagen Jazz
Festival, afholdt 13 jazzkoncerter i
Brønshøj fra den 12.-14. juli 2019 på
græsplænen bag Brønshøj Torv. Det
var et blandet program med alt fra
børnekoncerter, DJ’s og New Orleans
Jazz. I alt har der været ca. 2500-3000
publikummer, og ved en rundspørge svarede ca. 50%, at de var lokale.
Publikum var bredt repræsenteret på
aldersgrupper, og mange børnefamilier deltog. Koncerterne var åbne for
alle og gratis at deltage i. Ansøger har
samarbejdet med Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Bistro, Copenhagen
Jazz Festival og Handelsstandsforeningen. Projektet har fået udbetalt
50.000 kr. øremærket til musikerhonorarer og honorar til lydmand.

23. Håndarbejdsdag
(tidligere: Krea festival)
Husum Bibliotek har lørdag den 24.
august 2019 afholdt en eftermiddag
i Husum Bypark med fokus på håndarbejde og andre kreative discipliner,
som man kan lave i bydelen. Der var
bl.a. undervisning i strikning, designværksted, syværksted samt afprøvning
af japansk teknik til fornyelse af ituslået
keramik. Husum Bibliotek medbragte faglitteratur om de emner, der var
repræsenteret, så der var en kobling
mellem teori og praksis. Ansøger
har samarbejdet med Energi Center
Voldparken, Husum Byparks Venner
samt Knitwork.dk, Husum for Alle og
14

Skaberværelset fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, der stod for de kreative
værksteder. Der var ca. 50 besøgende – overvejende kvinder. Aktiviteten
var åben for alle og gratis at deltage i.
Projektet har fået udbetalt 4.300 kr. i
støtte.

Tak for støtten!!!

Vi er uendeligt taknemmelige for jeres bidrag til Brønshøj Sommer Ja

24. Danmarks Internationale
Gadeteaterfestival
Teatergruppen Batida afholdt Danmarks Internationale Gadeteater Festival i Brønshøj-Husum, Bispebjerg
og Nørrebro i perioden den 18.-25.
august 2019. Fire af dagene var der
opførsler i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Mandag den 19. august var der
danseworkshop på Bellahøj Skole med
et fransk danseorkester, Les Po Boys,
som inddrog eleverne i street parade
på gaderne og i parken omkring Bellahøjhusene. Derefter lavede gruppen,
Sound of Sewing, en performance på
Bellahøj Boldbane, hvor de syede folks
gamle klude om til nyt. Tirsdag den
20. august optrådte parkourgruppen,
Les grand Phrase, ude foran Tingbjerg
Bibliotek\Kulturhus iklædt oppustelige dragter. Onsdag den 21. august optrådte to argentinske tangoakrobater
i skolegården på Husum Skole, som
blev vist for skolens elever. Fredag den
23. august var der flere forestillinger
på Brønshøj Torv, hvor publikum bl.a.
kunne opleve tre opstillede hoveder af
Headspace, tre dukketeaterforestillinger samt et lille fortællende og interagerende teater af Pilgrim. Der var i
alt omkring 1450 publikum til gadeteaterforestillingerne, som var gratis at
deltage i og åbne for alle. Projektet har
fået udbetalt 25.000 kr. i støtte.

Stemningsbilleder fra 3 dage med Jazz i Københavns



15

Pulje A 2019
– Afrapporteringer

25. MOVE IT! BELLAHØJ
Metropolis – Københavns Internationale Teater har i perioden den 19.-25.
august 2019 afholdt en række forestillinger, aktiviteter og workshops i og
omkring Bellahøj, der blandede nycirkus og akrobatik. Det franske nycirkuskompagni, COMPAGNIE XY, lavede i
hverdagene spontane, inddragende
og akrobatiske aktiviteter mellem
højhusene, der i weekenden kulminerede med to forestillinger udviklet til
Bellahøj, The Voyages. Der var en høj
interaktion med beboerne og publikum. I weekenden opførte to svenske cirkusartister, COMPANY SOON,
deres forestilling Gregarious på Bellahøj Friluftsscene. Derudover har
Metropolis afholdt otte ”Nycirkus på
Skemaet”-workshops på Husum Skole
og Bellahøj Skole for udskolingsklasser, der blandede cirkus, dans, parkour
og skate. Ansøger har samarbejdet
med en række lokale aktører: Bellahøjs
boligforeninger (AAB, AKB, fsb og
SAB), projekterne ’Sammen om Bellahøj’, ’Bellas Kvinder’ og ’Ny Start’. Der
var 159 skoleelever til skoleworkshops
samt 1500 aktive tilskuere til aktiviteterne og forestillingerne, som var åbne
for alle og gratis at deltage i. Projektet
har fået udbetalt 63.367 kr. i støtte.

26. En sommerdag på
Bellahøj 2019
Musikforeningen, En sommerdag, har
for syvende gang afholdt den lokale musikfestival ”En sommerdag på
Bellahøj” den 30. og 31. august 2019
på Bellahøj Friluftsscene. Programmet
bestod bl.a. af Fribytterdrømme, Barselona, Lise Westzynthius & Bjørn Rasmussen, Maja og De sarte Sjæle, Mørtel, Kvinder der kender din krop, Tuhaf,
Alberte Winding, Nikolaj Nørlund, Dai16

mi, Blitzkrig, School of Rock (Brønshøj
Skole) + Av Godaw samt Slick Nick &
Dulfi Richards. I år har der været fokus
på at udvide tidsrummet til musik for
børn, så lokale børn fik mulighed for
at spille på festivalen. Der i den forbindelse været afholdt månedlige åbne
workshops, hvor børn fra 4.-9. klasse
har kunnet få hjælp til at skrive tekst og
melodier af professionelle kunstnere.
Ansøger har samarbejdet med Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Bibliotek,
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Husum
Bibliotek, Vanløse Kulturstation samt
Bellahøjs boligforeninger (AAB, AKB,
fsb og SAB). Der blev solgt 467 billetter til mellem 190-290 kr. (alt efter
antal dage og mulighed for studierabat). Derudover var der ca. 250 andre
gæster – bl.a. børn og unge under 16
år, som deltager med fri entré, samt
fribilletter til bandgæster, samarbejdspartnere og sponsorer. I alt omkring
700 deltagere. Publikum var primært
lokale med anslået 20-30% fra omkringlæggende bydele. Projektet har
fået udbetalt 75.000 kr. i støtte.

forestilling og workshops med Cirkus
Panik. Der deltog omkring 170 børn
og voksne til Børnedagen, og det var
gratis at være med. Projektet har fået
udbetalt 20.000 kr. i støtte.

28. Tingbjerg Challenge 2019
Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse afholdt Tingbjerg Challenge 2019 lørdag den 31.
august 2019 på og omkring parkeringsarealet ved Ruten 14-18. Arrangementet, som blev afholdt for sjette
år i træk, er en årlig byfest med fokus
på aktiviteter, mad og fællesskab, og
i løbet af dagen var der den årlige
Tingbjerg Triatlon, hockeyturnering,
musikbingo, straffesparkskonkurrence,
workshop med unge om byudvikling
og magnetfiskeri i fæstningskanalen.
Ansøger har samarbejdet med Idrætsprojektet, Crossroads 18+, Tingbjerg
Bibliotek\Kulturhus, Tingbjerg Svømmehal, Tingbjerg Pensionistcenter,
’Ny Start’ (SOF), Lokalpolitiet og Tingbjergs Ungefællesskab. Der var i alt
over 1000 deltagere, og arrangement,
som er åbent for alle og gratis at deltage i, tiltrækker særligt børn fra ca. 6
år og op samt deres familier. Projektet
har fået udbetalt 13.000 kr. i støtte.

27. Aktiviteter til Børnedag
2019
Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken afholdt Børnedag 2019 søndag
den 1. september 2019, hvor børn og
familier kunne prøve en række forskellige fritidsaktiviteter. På dagen deltog
en række lokale foreninger – IF Stadion, DUI Leg og Virke, Copenhagen
Green Badminton Club, Forening for
Heltetræning, Spejderne for Brønshøj-Husum og BørneBasket Fonden
– med aktiviteter, som de besøgende
kunne prøve. Frivilligcenteret havde
en bod med information om EnergiCenter Voldparken og aktiviteter på
stedet, og derudover var der cirkus-

29. Cirkusvognen i Tingbjerg
2019
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus har
samarbejdet med Børnekulturhuset
Sokkelundlille om at få Sokkelundlilles Cirkusvogn til Tingbjerg på den
årlige turné. Fra den 27.-29. august
2019 (uge 35) har cirkusvognen stået
i Tingbjerg ved heldagsskolens fritidsordning, Terrasserne 40. Fra uge
32-34 stod cirkusvognen henholdsvis
på Hulgårdsplads, Degnestavnen og


ved Lundehus Kirke. I Tingbjerg bød
Cirkusvognen på teater, musik, dukketeater – og masser af værksteder, hvor
børnene med hjælp fra voksne kunne
lave figurer, male etc. De voksne bestod både af hjælpere og professionelle kunstnere. Mange institutioner har
brugt cirkusvognen aktivt. Om formiddagen var det primært børnehavebørn
og indskolingselever, der besøgte
cirkusvognen og om eftermiddagen,
var det fritidshjemsbørn. Deltagelse
i Tingbjerg var den højeste med ca.
1200 besøgende over de tre dage.
I alt deltog 4185 besøgende fordelt
over 4 uger. Projektet har fået udbetalt 15.000 kr. i støtte til aktiviteterne i
Tingbjerg.

30. Syng Højt! 2019
Peter Rønn Musikoplevelser har afholdt den årlige Syng Højt!-dag den
10. oktober 2019 på Bellahøj Friluftsscene for institutionsbørn, indskolingselever samt pædagoger og lærere. Arrangementet, der består af et
længere sangpædagogisk forløb samt
en afsluttende fælleskoncert, havde
temaet ”Havets Dyr” (i tråd med temaet ved den landsdækkende Små Synger Sammen-dag), og rap som årets
Syng Højt! musikgenre. De tilmeldte
børn (og voksne) havde fire-fem uger
i september og oktober til at øve sig på
sangene, inden fælleskoncerten på friluftsscenen. Til koncerten deltog vært
og medrapper/beatboxer Chapper,
dirigent Rikke Schou Olesen, rapperen Pharfar (med reviderede tekster
i børnehøjde), Jacob Broholms´s All
Star Rap Orchestra og Anders Christian Enevoldsen fra Børnehuset Gemmet. I alt var der 1.605 deltagere: 1.287
børn og 233 lærere/pædagoger samt
ca. 85 børn, voksne og ældre lokale
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borgere uden forhåndstilmelding.
Målgruppen, de 0-8-årige med hovedfokus på de 2-6-årige, blev ifølge
ansøger nået til fulde, og også grundskoleklasserne var repræsenteret.
Projektet har fået udbetalt 40.000 kr. i
støtte.

31. Fortovskoncerter i
2700-happiness vol. 4

33. Æbledag på Brønshøj
Torv

En lokal borger og butiksindehaver,
Martine Munksø, har afholdt tre fortovskoncerter i løbet af sommeren
2019. Koncerterne er blevet afholdt
på den lille plads ved Frederikssundsvej 186, og var åbne for alle og gratis
at deltage i. Den 31. august spillede
Juncker, lokal trubadur, og satte publikumsrekord med 130-140 gæster. Den
7. september spillede Jonina Ara, en
islandsk sangerinde med 60-70 besøgende, og den 14. september var der
jazz med de lokale Tone&Daniel, som
blev gæstet af bl.a. Aske Jacoby, og
der kom ca. 100 besøgende. Projektet
har fået udbetalt 15.000 kr. i støtte.

Brønshøj Mostelaug har afholdt Æbledag på Brønshøj Torv lørdag den 5.
oktober 2019 kl. 11-15. Der var fokus
på at give deltagerne viden om æbler
og frugtavl, og der var mulighed for
at moste sine egne æbler, være med
i forskellige æbleworkshops – bl.a.
kreative børneaktiviteter og æblesortbestemmelse – samt få smagsprøver
på æbleopskrifter. Ansøger har samarbejdet med Spejderne fra Bellahøj
21st Barking, en lokal madleverandør
og Brønshøj Husum Havenetværk. Der
var ca. 300 deltagere på dagen, hvilket
var færre end forventet, og som højst
sandsynligt skyldes en mindre æblehøst i år. Projektet har fået udbetalt
15.650 kr. i støtte.

32. Ældredagen 2019
Arbejdsgruppen Ældredagen har
torsdag den 3. oktober 2019 afholdt
det årlige arrangement, Ældredagen,
i Kulturhuset Pilegården fra kl. 10-14.
Ældredagen er for pensionister, efterlønnere og førtidspensionister i Brønshøj-Husum og Vanløse, og i år havde
deltagerne mulighed for at møde 42
forskellige kommunale, frivillige og
private organisationer med fokus på et
godt og aktivt ældreliv samt med tilbud til seniorer i begge bydele. Årets
tema var ’Bevægende Fællesskaber’,
og på programmet var der foredrag
om ensomhed af Jørn Henrik Olsen
og livejazz spillet af Ole Olsen. Der
18

var over 800 deltagere, og deltagelse
i arrangementet var gratis. Ansøger
har samarbejdet Lokalområdekontoret
Brønshøj-Husum/Vanløse, bydelenes
§79-klubber samt Ældresagen Brønshøj-Vanløse. Projektet har fået udbetalt
13.117 kr. i støtte.

ting, vi ikke vil have længere. Gæsterne havde mulighed for selv at gå på
opdagelse i installationen, og i dele
af åbningstiderne kunne de opleve
at møde en performer. Der har været
1.500 gæster i alt, hvilket var mere end
ansøger forventede. Det var gratis at
se udstillingen, og alle aldersgrupper
har været repræsenteret. De lokale
skoler blev inviteret til workshops i
installationen, og 221 skoleelever har
oplevet værket. Projektet har fået udbetalt 20.000 kr.

35. Halloween i Pilegårdens
have
Kulturhuset Pilegården har afholdt
halloween for hele familien i Pilegårdens have den 25. oktober 2019 kl.
16-19. Fritidshjemmet fra Brønshøj
Lille Skole havde pyntet op i Pilegårdens have, Rollespilsakademiet
og en række frivillige stod for ”gys
og gru”-ruten gennem kulturhusets
første sal for de større børn, de mindre børn kunne møde to hekse, der
var mulighed for at få malet sit ansigt,
De grønne Pigespejder i Bellahøj og
FDM-spejderne stod for græskarudskærings-workshop og mad over bål,
og Rollespilfabrikken medbragte en
kamparena hvor 10 børn ad gangen
kunne kæmpe mod store monstre.
På scenen var sørøvershow med Palle
Pirat, og CPH-danseskole lavede danseshow. Det var gratis at deltage i aktiviteterne, og så var der mulighed for
at tilkøbe mad og drikke fra fx Brønshøjs Kirkes pigekor, Pølsevognen, Café
Pilen, og SuperBrugsen uddelte slikpinde og græskar. Der kom ca. 1500
personer eller lidt derover, og mange
var udklædt. Der var mange forskellige
aldersgrupper, fra små børn til familier
og bedsteforældregruppen, men også

34. Bjerget
Kunstneren, Seimi Nørregaard, har i
samarbejde med Kulturhuset Pilegården lavet en labyrintisk totalinstallation, Bjerget, bestående af scenografi,
lyd og lys i Brønshøj Vandtårns nye
udstillingsplatform Urum. Udstillingen var åben for publikum i perioden
den 10. oktober til den 13. november 2019. Værket handlede om vores
forhold til ting og forbrug, og op til
udstillingsperioden blev borgerne i
Brønshøj-Husum inviteret til at aflevere ting, møbler o.lign. til installationen.
Bjerget blev på den måde bygget af


unge i alderen 10-14 år. Ansøger mærkede en stigende interesse for arrangementet. Projektet har fået udbetalt
25.000 kr.

36. DE KONGELIGE STATUER
Satirekollektivet FLÆS har lavet en
satirisk web-serie, der handler om
selviscenesættelse og egoisme i et
absurd univers, hvor to kvinder, der
er uddannet kongelige statuer, skal
vikariere for rigtige statuer, når statuerne skal restaureres. Flere af optagelserne er foregået ved skulpturer og
statuer i Brønshøj og Husum: Husum
Bypark ”Den granskende pige” og
Brønshøjparken ”Moder med børn”
samt optagelser ved Bellahøjhusene
og Bellahøjparken, ved Degnemosen,
på Danhostel og i villakvarteret omkring Fuglsang Allé og sidegaderne
der. I nogle af optagelserne har lokale
fra Brønshøj været med som statister. Ansøger afholdt en åben visning
af de første tre afsnit på Kulturhuset
Pilegården den 17. december 2019,
hvor de deltagende og andre interesserede kunne komme med feedback.
Web-serien lanceres på Youtube i
2020. Projektet har fået udbetalt 8.000
kr.

37. Modeshow Tingbjerg/
Husum ”tørklæder”
Designværkstedet Igne:oya og Husum
for Alles håndarbejdsværksted har i
samarbejde med designer Henriette Rolf Larssen, Tingbjerg Bibliotek\
Kulturhus og Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse afholdt et modeshow i Tingbjerg
Bibliotek\Kulturhus den 4. oktober
2019. Modeshowet satte fokus på
tørklædekulturen, og kvinderne fra de
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to værksteder har designet og syet tøj
til modeshowet. Derudover har kvinderne også selv stået for at organisere
modeshowet med koordination, planlægning og forberedelse. Projektet
bygger på frivillighed i samarbejde
med professionelle designere om at
udvikle og producere produkter. 80
kvinder fra de to værksteder deltog i
skabelsen af modeshowet, som 225
gæster kom og så. Projektet har fået
udbetalt 9.000 kr.

38. Erindringssalon, Kan du
huske, hvordan man danser
jitterbug?
Erindringsfabrikken har i perioden
den 20. september til 30. november
2019 afholdt seks erindringssaloner
for ældre på seks forskellige pleje- og
aktivitetscentre i bydelen (Aktivitetscenter Brønshøj, Lærkebo/Poppelbo
Plejecenter, Louise Marie Hjemmet,
Tingbjerg Pensionistcenter, Plejecenter Egebo og Husumvængecentret).
Til salonerne brugte ansøger fortælling, sang, musik, genstande og lydklip
til at tegne et billede af krigs- og efterkrigstidens Danmark, og deltagernes
egne erindringer og fortællinger om
barndom og ungdom blev inddraget.
Det skabte stor gengældelsesglæde
blandt de ældre, og det affødte latter,
tårer og masser af snak mellem ældre,
personale og pårørende. I alt har der
ca. været 300 deltagere til erindringssalonerne af både beboere, brugere,
pårørende, personale og folk udefra.
Det var gratis at deltage. Projektet har
fået udbetalt 19.000 kr. i støtte.
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39. Ordskælv: Skrive- og
læseværksteder for unge i
Husum-Tingbjerg

1459 gæster besøgt de 26 koncerter i
Kulturhuset Pilegården, hvilket er en
besøgsfremgang på over 450 gæster
i forhold til 2018. Der har været billetsalg til disse koncerter. Herudover
så omkring 100 borgere koncerten
på 2700Kulturdag, som var gratis for
publikum. Projektet har fået udbetalt
50.000 kr. i støtte.

Husum Bibliotek og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus har afholdt et litteratur- og skriveforløb for lokale unge i
efteråret 2019 på de to biblioteker. Det
var et 12-ugers forløb med åbne skriveværksteder, hvor de unge ugentlig
fik nye skriveopgaver i kreativ skrivning. Det krævede en opsøgende
indsats i lokalområdet at få de unge til
at deltage, og lokale samarbejdspartnere har hjulpet til med dette. Det, der
virkede og fik de unge til at deltage,
var, at voksne, som de unge kender og
har et tillidsforhold til, bakkede op om
projektet og fulgte dem til biblioteket
den første gang. En mødestabil gruppe af 5-6 unge i aldersgruppen 11-16
år udgjorde den faste kerne på de 12
skriveværksteder, og andre deltog
enkelte gange. Der har også været
forfattere og samarbejdspartnere forbi
skriveværkstederne. De unge har både
fået et stort kreativt og socialt udbytte.
Projektet har fået udbetalt 1.416 kr. i
støtte.

41. 2 jazzkoncerter
Foreningen Brønshøj Copenhagen
Jazz Club har afholdt to jazzkoncerter i Kulturhuset Pilegården. Den 28.
september 2019 spillede Max Lager’s
New Orleans Stompers fra Göteborg
et repertoire bestående af New Orleans revival jazz krydret med swing og
blues for 78 publikummer inklusive
foreningens frivillige. Den 7. december 2019 spillede Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo traditionel og moderne New Orleans jazz for 80 deltagere
inklusive frivillige. Der var billetsalg til
koncerterne. Projektet har fået udbetalt 15.400 kr. i støtte.

42. Indkøb af Natteravns
bolcher og balloner

40. Netværksskabende
koncertrække 2019 i Kulturhuset Pilegården

Natteravnene i Brønshøj har indkøbt
bolcher og balloner, som er blevet
brugt til at uddele til børn og unge i
løbet af 2019. Natteravnene har uddelt
bolcher og balloner på deres ture i
Brønshøj: onsdag og torsdag kl. 16-18,
når børnene var på vej hjem fra skoler
og klubber samt fredag aften kl. 19-21.
Natteravnene har uddelt 100-200 bolcher og 25 balloner om ugen. Projektet har fået udbetalt 858 kr. i støtte.

Music House Brønshøj har i løbet af
2019 afholdt 26 koncerter i Kulturhuset Pilegården og én koncert til
2700Kulturdag, det vil sige 7 koncerter mere end det fremgik af ansøgningen. 11 af koncerterne var med udenlandske bands fra USA, Australien, UK,
Irland, Tyskland, Finland og Sverige. 18
af dem var aftenkoncerter, og 8 af dem
eftermiddagskoncerter. Koncerterne
spændte genremæssigt fra blues og
rock til folk og verdensmusik. I alt har


43. Juletræet i HUSUM 2019
Husum Juletræs Forening har opsat
årets juletræ med lys i Husum Bypark.
Juletræet blev opsat i slutningen af
november 2019 og stod hele december ud. Juletræet har bl.a. været centrum for årets juletræsarrangement
lørdag den 30. november 2019, der
blev finansieret af ansøger og de lokale erhverv, og hvor juletræet blev
tændt. En mindre del af de bevilgede
midler er gået til indkøb af nye lyskæder og et nyt tænd-sluk-ur. Projektet
har fået udbetalt 41.150 kr. i støtte.

44. Lys på Vandtårnet
Kulturhuset Pilegården har opsat 20
led-lyskæder på Brønshøj Vandtårn
i de mørke vintermåneder fra den 1.
december 2019 til 31. januar 2020 for
at skabe liv omkring tårnet og positionere det som bydelens lokale vartegn.
Lyset blev tændt den 7. december
2019 til arrangementet ”Jul i Vandtårnet”, som lokaludvalget og Kulturhuset Pilegården i fællesskab har afholdt.
Projektet har fået udbetalt 35.000 kr. i
støtte.

45. Juletræ på Brønshøj Torv
En lokal borger, Jes Haslund, har
opsat årets juletræ med lys på Brønshøj Torv. Juletræet blev opsat den 27.
november 2019 og taget ned igen den
28. december 2019. Der blev afholdt
et juletræsarrangement den 29. november 2019, hvor juletræet blev
tændt. Arrangementet blev finansieret
af de lokale erhverv. Projektet har fået
udbetalt 43.473 kr. i støtte.
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46. Afslutningskoncert –
orkesterklasser
MusikAlliancen har afholdt en afslutningskoncert, som afslutning på et
2-måneders forløb med orkesterklasser på Husum Skole og Korsager Skole, hvor seks 3.-klasser har fået undervisning i instrumenter og sammenspil
i skoletiden af MusikAlliancens musikere. Afslutningskoncerten blev afholdt den 29. november 2019 kl. 16 på

22

Husum Skole, hvor eleverne spillede
for deres familier og andre interesserede sammen med de professionelle
musikere. Under koncerten fik børnene demonstreret og afprøvet, hvad
de havde arbejdet med i orkesterklasseforløbet. Der var et stort fremmøde
af publikum, fortrinsvis bestående af
børnenes familier samt flere af klassernes lærere, der havde deltaget i orkesterklasseprojektet. Projektet har fået
udbetalt 10.800 kr. i støtte.
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Pulje A – Analyse og statistik
Udbetalte puljemidler i kroner fordelt på fagudvalg*
45.087 kr.
5%

Udbetalte puljemidler i kroner fordelt på kvarterer**

KULTUR

99.896 kr.
11%

BØRN, UNGE, FRITID
OG IDRÆT
503.192 kr.
55%

266.770 kr.
29%

35

KULTUR

40

30

31

25

15
10
5

25

0

0
Gennemsnit 2011-2018

HUSUM

15
10

14

TINGBJERG
8

6

BELLAHØJ

5

MILJØ

0
Gennemsnit 2012-2018

2019

* Diagrammerne viser hvilket fagudvalg, der har behandlet ansøgningen, hvilket ikke altid
er overensstemmende med aktivitetens overordnede tema. Fx behandles Æbledagen ikke
af Miljøudvalget, men af Kulturudvalget, da Miljøudvalget ikke behandler puljeansøgninger. Denne kategorisering følger foregående år, af hensyn til sammenligning over tid.
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21
16

SOCIAL OG
SUNDHED

6
1

BRØNSHØJ

11

13

8

32

20

BYUDVIKLING
15

32

30

BØRN, UNGE,
FRITID OG IDRÆT

28

20

BELLAHØJ

Puljeansøgninger fordelt på kvarterer**

42

35

TINGBJERG

160.229 kr.
17%

Puljeansøgninger fordelt på fagudvalg*
41

HUSUM

431.372 kr.
47%

126.226 kr.
14%

BYUDVIKLING

SOCIAL OG
SUNDHED

45

BRØNSHØJ

197.117 kr.
22%

2019

** Opgjort efter hvor i bydelen, at aktiviteten finder sted. En aktivitet kan godt foregå i
flere bydele.
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Antal indkomne og bevilgede ansøgninger fra 2011-2019

Antal offentlige (kommunale) ansøgninger fra 2011-2019
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Pulje B og C: Lokaludvalgets egne
projekter og kommunikation
Pulje B og C – Regnskab
Nr.

Projektnavn

Bevilget beløb

Forbrugt

Pulje B: Lokaludvalgets egne projekter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Borgerinddragelse ifm. Biblioteksplanen
Drift af app'en "2700 Brønshøj"
Annoncering af app'en "2700 Brønshøj"
Borgermøde om Bystævneparken
Festival i Naturbyen
Valgmøder
Brønshøj-Husum Walk
Plakat til Brønshøj-Husum Walk
2700Kulturdag 2019
LU-aktiviteter på 2700Kulturdag
Bydelspris
Naturbyen aktivitetskalender I
Jazzkoncert i Vandtårnet
Mosetræf
Nycirkus i Vandtårnet
Private Fællesveje
Sundhedsnetværksmøde
Jul i Vandtårnet
Naturbyen aktivitetskalender II
Supplering af Brønshøj-Husum Borgerpanel
Pulje B i alt
Gennemsnit pr. projekt

5.000 kr.
3.600 kr.
2.900 kr.
9.000 kr.
42.000 kr.
30.000 kr.
10.000 kr.
2.000 kr.
300.000 kr.
15.000 kr.
11.150 kr.
12.000 kr.
12.900 kr.
29.400 kr.
12.100 kr.
6.282 kr.
10.000 kr.
68.000 kr.
14.200 kr.
9.250 kr.
604.782 kr.
30.239 kr.

3.154 kr.
3.600 kr.
2.874 kr.
3.600 kr.
40.041 kr.
16.416 kr.
7.705 kr.
0 kr.
297.955 kr.
9.479 kr.
10.300 kr.
10.781 kr.
12.874 kr.
28.422 kr.
10.000 kr.
5.095 kr.
9.040 kr.
58.514 kr.
10.766 kr.
11.802 kr.
552.419 kr.
27.621 kr.

Pulje C: Kommunikation
21 Fast klumme i Brønshøj-Husum Avis
22 Bydelsguide 2019 - produktion
Pulje C i alt
Gennemsnit pr. projekt

66.000 kr.
102.150 kr.
168.150 kr.
84.075 kr.

66.825 kr.
102.178 kr.
169.003 kr.
84.502 kr.

772.932 kr.
35.133 kr.

721.422 kr.
32.792 kr.

Pulje B & C samlet
Pulje B & C i alt
Gennemsnit pr. projekt

28
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Pulje B og C – Afrapporteringer fra bevilgede
egne projekter (numre refererer til regnskabet)
1. Borgerinddragelse ifm.
Biblioteksplanen
I forbindelse med udarbejdelsen af
Københavns Kommunes nye Biblioteksplan 2019-2023 afholdte lokaludvalget sammen med Kultur N et
debatmøde om fremtiden for Københavns biblioteker. Debatmødet blev
afholdt den 31. januar 2019 kl. 17-19.30
på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, og
formålet var at generere borgerinput
til den kommende biblioteksplan.
Debatmødet var inddelt i fire grupper:
Litteratur og læsning, børn og unge,
det digitale bibliotek samt det fysiske
bibliotek. Der deltog 8 borgere udover medlemmer af lokaludvalget og
medarbejdere i Kultur N. En skriftlig
opsummering med anbefalinger fra
debatten blev efterfølgende sendt til
Københavns Biblioteker sammen med
resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om ønsker til fremtidens
biblioteker, som blev gennemført
på Nørrebro, Bispebjerg og i Brønshøj-Husum i januar-februar 2019. Der
var udgifter til forplejning, annonce i
Brønshøj Husum Avis samt diverse,
og lokaludvalget har brugt 3.154 kr. på
annoncen. Yderligere udgifter er afholdt af Kultur N.

2. Drift af app’en ’2700
Brønshøj’
I 2016 lancerede Brønshøj-Husum
Lokaludvalg kulturarvs-app’en ’2700
Brønshøj’. App’en viser et kort over bydelen med vandreruter og tilhørende
audiofortællinger om forskellige kvar30

i offentlig høring. For at få input til et
høringssvar afholdt lokaludvalget den
9. maj 2019 et åbent borgermøde om
helhedsplanen. Mødet blev afholdt i
Bystævneparken, og repræsentanter
fra de relevante fagforvaltninger deltog, fremlagde projektet og svarede
på spørgsmål. 50 naboer, beboere og
andre interesserede deltog i mødet.
Synspunkter fra borgermødet blev
inddraget i lokaludvalgets høringssvar.
Der var udgifter til leje af lokale og forplejning, og der blev brugt 3.600 kr.

terer og seværdigheder, og med sin
telefon i hånden kan brugeren blive
guidet rundt i bydelen og høre spændende historier. I slutningen 2018 er
app’en blevet opdateret bl.a. med en
Bjarne Reuter-rute, nye fotos samt
nye historier til flere af de eksisterende ruter. Med opdateringen er der en
årlig driftsomkostning på 3.600 kr. til
hosting.

5. Naturbyens forårsfest
Naturbyens Forårsfest den 11. maj
2019 må overordnet betragtes som
en succes. Der kom flere hundrede
besøgende, mange lokale institutioner og foreninger var involveret med
aktiviteter, og der var fin deltagelse fra
Tingbjerg. Der blev eksperimenteret
med en del nye aktiviteter og knyttet
mange relationer. På programmet var
der uddeling af overskudsmad ved
Copenhagen Foodsharing, bygning
af redekasser og insekthoteller ved
Københavns Mediegymnasium, hesteridning med unge fra Tingbjerg, afrikansk musik, interaktiv leg med vandbaner, workshop med genbrugstøj,
sanketur, træsnitning og en hele del
forskellige madboder. Der var udgifter
til de forskellige workshops, musik, hestekørsel, en projektleder, forplejning
samt annoncering, og der blev brugt
40.041 kr.

3. Annoncering af app’en
’2700 Brønshøj’
I slutningen af 2018 blev app’en opdateret med nye historier og ny grafik, og
lokaludvalget besluttede at relancere
app’en i slutningen af januar 2019 med
en reklamekampagne, plakater og uddeling af reklamebogmærker på bydelens folkeskoler. Derudover blev der
indrykket en annonce i Brønshøj-Husum Avis. Udgifter til grafisk design
og tryk af reklamematerialer indgik i
det oprindelige budget for opdatering
af app’en med 2018-puljemidler. Da
arbejdet med opdatering af app’en
først blev afsluttet med årets udgang,
var det ikke muligt at afsætte midler til
avisannonce i 2018, og der har derfor i 2019 været udgift til en annonce
i Brønshøj-Husum Avis, og der blev
brugt 2.874 kr.

6. Valgmøder

4. Borgermøde om Helhedsplanen for Bystævneparken

I løbet af maj 2019 afholdt lokaludvalget tre valgmøder i forbindelse med
valg til henholdsvis Folketinget og
Europa-Parlamentet.

I maj 2019 var Helhedsplanen for
Bystævneparken, som skal skitsere
den fremtidige udvikling af området,


• Den 7. maj 2019: ’Folketingsvalg
2019, mød din kandidat’. Debatmødet blev afholdt i Salen på Pilegården, og der deltog omkring 120
tilhørere.
• Den 15. maj 2019: ’EU – hvad rager
det mig lokalt?’. Debatmødet blev
afholdt i Pilegårdens café, og der
deltog omkring 40 personer.
• Den 13. maj 2019: Debatmøde ifm.
folketingsvalget. Mødet blev afholdt af Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus, men var støttet af lokaludvalgets pulje til valgmøder.
Der var udgifter til forplejning, annoncering samt en moderator, og der blev
brugt 16.416 kr. i alt.

7. Brønshøj-Husum Walk
2019
Fredag den 24. maj 2019 afholdt lokaludvalget sammen med Kulturhuset
Pilegården, Husum-Vænge Centret,
Tingbjerg Pensionist Center og Center
Nord-Vest den traditionsrige Brønshøj-Husum Walk for bydelens seniorer. Dagen bød på opvarmning ved
AFUK og 3 km gåtur med opgaver
rundt om i Utterslev Mose, hvor AFUK
stod for en af posterne. Arrangementet sluttede med kaffe, sandwich og
uddeling af præmier i Kulturhuset Pilegården. Der var omkring 60 deltagere til arrangementet. Der var udgifter
til opvarmning, forplejning, præmier
samt annoncering på i alt 7.705 kr.

8. Plakat til Brønshøj-Husum
Walk
For at få plakaten for Brønshøj-Husum
Walk til grafisk at ligge i tråd med lokaludvalgets egne plakater, besluttede
31
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lokaludvalget at få tegnet en ny plakat. Der var udgifter på 2.000 kr. til en
tegner. Desværre er der sket en administrativ fejl, så beløbet udbetales først
i 2020 af 2020-puljemidler.

9. 2700Kulturdag 2019
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har indgået en samarbejdsaftale med Kultur
N om gennemførsel af 2700Kulturdag
2019, som blev afholdt på og omkring
Brønshøj Torv lørdag den 15. juni kl.
11-20. Overordnet set stod Kultur N
for projektledelsen; kontakt med bydelens foreninger, institutioner og
andre aktører; booking af musik og
kulturtilbud samt opsætning af materiel (scene, lyd, telte etc.). Lokaludvalget understøttede 2700Kulturdag
økonomisk, har bidraget med lokalkendskab og indgået i en følgegruppe. Kulturdagen var delt i forskellige
områder: Børneområde, debatscenen,
den store scene, en lille lokale scene
(Spotlightscenen), loppemarked på
Brønshøj Torv samt foreninger, lokale
butikker og madboder på Brønshøjvej,
som var afspærret. De optrædende
på hovedscenen var bl.a. Mukupa &
Wadudu band, Mika og Tobias, Benny
Holst Trio, Klumben og Raske Penge
og Juncker. Der var udgifter til projektledelse, faciliteter, afvikling, kulturprogram og annoncering, og der blev
brugt 297.955 kr.

10. LU-aktiviteter på
2700Kulturdag
I løbet af 2700Kulturdag havde lokaludvalget forskellige aktiviteter for at
sætte fokus på lokaludvalgets arbejde.
I et telt centralt placeret på Brønshøj
Torv var der mulighed for at møde
lokaludvalgsmedlemmerne, og lokal32

udvalget havde medbragt et stort kort
over bydelen, hvor deltagerne med
klistermærker kunne markere ønsker til
placering af fx kulturtilbud, cykelstier,
begrønning, busstoppesteder m.m.
Derudover havde lokaludvalget planlagt to paneldebatter på Debatscenen
om henholdsvis tryghed i bydelen og
om kulturtilbud for børn med fokus
på musik- og kreative fritidstilbud. Til
begge debatter blev der hyret moderatorer, der i kraft af deres navn og erfaring kunnen trække folk til programpunkterne. Der har været udgifter til
tryk af bydelskort, blandet materialer,
forplejning, moderatorer samt annoncering, og der blev brugt 9.479 kr.

11. Bydelspris 2019
Årets bydelspris blev overrakt til Marco Damgård, skoleleder på Tingbjerg
Skole, på 2700Kulturdag. Han modtog
prisen på 10.000 kr. for sit store arbejde med at løfte Tingbjerg Skole og
gøre den til et naturligt skolevalg. Marco har med en stor portion energi og
hjerteblod stået i spidsen for en positiv
udvikling for Tingbjerg Skole og dermed for hele Tingbjerg som byområde. Bydelsprisen kan tildeles grupper,
foreninger, institutioner, forretninger
og enkeltpersoner, der har gjort en
særlig indsats for at skabe en levende
udvikling i Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre vores bydel til
et attraktivt sted at bo, handle og leve
i. Udover selve prisen på 10.000 kr.
har der været udgifter til blomster og
annoncering på Facebook, og der blev
brugt 10.300 kr.

12. + 19. Naturbyens
aktivitetskalender I + II
Naturbyen er navnet på en vision om
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et naturcenter og en naturskole ved
EnergiCenter Voldparken. Det har vist
sig at være en lang proces, der både
skal have hjælp fra oven og udvikles
fra neden. En af vejene har siden foråret 2017 været at bruge Naturbyen
som ramme for en serie borgerrettede
begivenheder omkring natur, klima og
miljø. I 2019 har der været gennemført
13 arrangementer, hvor lokaludvalget via Miljøudvalget og sekretariatet
har været direkte involveret. Det har
blandt andet været fugleture, åvandring, flagermustur, pindesvinearrangement, filmfremvisning, workshop
i økologisk havedyrkning, botaniske
ture m.m. I alt blev 25 aktiviteter og
arrangementer annonceret på lokaludvalgets sociale medier og
www.naturbyen.dk. Der har været
udgifter til honorarer for afholdelse af
ture og workshops, indkøb af materialer samt annoncering, og der blev
brugt i alt I): 10.781 kr. + II): 10.766 kr.
= 21.547 kr.

13. Jazzkoncert i Vandtårnet
I forbindelse med Copenhagen Jazz
Festival har lokaludvalget i samarbejde
med Kulturhuset Pilegården afholdt
en jazzkoncert med musikerne Hans
Ulrik og Marilyn Mazur i Brønshøj
Vandtårn den 10. juli 2019. De to musikere havde skrevet ny musik specielt
til vandtårnets rum. Efter koncerten var
der rundvisning og debat i vandtårnet
med medlemmer fra lokaludvalget.
Arrangementet blev udsolgt med 150
solgte billetter. Der blev annonceret
for arrangementet i Brønshøj-Husum
Avis, på hjemmeside og Facebook
samt i Copenhagen Jazz Festivals
program. Billetterne kostede 75 kr., og
Kulturhuset Pilegården varetog billetsalg. Der var udgifter til musikerho-
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debat i vandtårnet med medlemmer
fra lokaludvalget. Den 30. august var
der udsolgt med 131 besøgende, og
den 31. august var der 40-50 besøgende. Billetterne til forestillingerne
kostede 100 kr. for voksne og 50 kr.
for børn, og Kulturhuset Pilegården
varetog billetsalg. Der var udgifter til
kunstnerhonorar, annoncering og
materialer. Kulturhuset Pilegården
varetog økonomi og økonomistyring,
og lokaludvalget bevilgede 10.000 kr.
til projektet.

norar, annoncer og videoproduktion.
Kulturhuset Pilegården afholdt udgifterne til annonce i festivalprogrammet
samt til videoproduktion. Lokaludvalget dækkede honorarer og annonce
i Brønshøj-Husum Avis, og der blev
brugt 12.874 kr.

14. Mosetræf
Mosetræf 2019 blev afholdt søndag
den 25. august 2019. Mosetræffet arrangeres af lokaludvalget i samarbejde
med Bispebjerg Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mere end
500 besøgte de mere end 30 aktiviteter på de fire lokationer. Brønshøj-Husum Lokaludvalg deltog med et stort
kort over mosen med en opfordring til
at markere bopæl, yndlingssteder og
komme med idéer til, hvordan mosen
kan blive et endnu bedre sted at søge
mod. Over 100 frivillige og honorarbetalte deltog i afviklingen af Mosetræffet. Der har været udgifter til honorarer
for aktiviteter, indkøb af materialer til
aktiviteter, forplejning, tryk af områdekort og bannere samt annoncering.
Der blev brugt 28.422 kr.

16. Opdatering af ’Vejledning
om Private Fællesveje’
I 2015 udarbejdede otte lokaludvalg
i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen en vejledning for private fællesveje. Vejledningen guider
grundejere i etablering af vejlaug og
giver indsigt i muligheder og regler
indenfor vigtige områder som trafik,
parkering, klimatilpasning, begrønning og generelt vedligehold. Vejledningen er blevet taget godt imod både
blandt grundejere og i kommunen. På
visse områder er der sket væsentlige
ændringer – herunder regler og administrativ praksis for bl.a. trafiktællinger,
etablering af skybrudsløsninger og
opkrævning af betaling hos grundejerforeningerne for kommunens udgifter
til administration ved planlægning af
vejrenoveringer – og det derfor besluttet i 2018 at lave en opdatering til
vejledningen. Opdateringen – der er
et supplement til den oprindelige vejledning – kan findes på lokaludvalgets
hjemmeside www.2700lokaludvalg.dk.
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs andel
af udgifterne var 5.095 kr.

15. Nycirkus i Vandtårnet
I samarbejde med Kulturhuset Pilegården og Foreningen Brønshøj Vandtårn har lokaludvalget afholdt to nycirkus-forestillinger i Brønshøj Vandtårn
den 30. og 31. august 2019. Og derudover blev elever fra uddannelsesinstitutionen AFUK inviteret til en
workshop den 1. september 2019 med
de professionelle nycirkus-kunstnere i
vandtårnet. Kunstnerne havde i ugen
op til forestillingerne adgang til vandtårnet, hvor de udviklede de to forestillinger specielt til vandtårnets rum.
Efter koncerten var der rundvisning og


17. Sundhedsnetværksmøde
Lokaludvalget afholdt den 5. november 2019 et netværksmøde om sundhed på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus,
hvor lokale frivillige og kommunale aktører fra forskellige aspekter af
sundhedsområdet blev samlet. Ca. 60
personer deltog i mødet, og der var
rigtig god feedback. Samtidig blev
der oprettet en netværksliste for dem,
der ønsker at finde samarbejdsparter
til deres projekter, og der planlægges
endnu et netværksmøde igen i marts
2020. Arrangementet fik også god
dækning i Brønshøj-Husum Avis. Der
var udgifter til lokaleleje samt forplejning til deltagerne. Der blev brugt
9.040 kr.

18. Jul i Vandtårnet 2019
Lokaludvalget afholdt for sjette år i
træk et julearrangement i Brønshøj
Vandtårn lørdag den 7. december
2019 kl. 14-18 i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og Foreningen
Brønshøj Vandtårn. Arrangementet
startede i Tingbjerg, hvorfra en julepyntet brandbil med nissebørn og
jazzorkesteret Scandinavian Rhythm
Boys kørte til Brønshøj Torv, hvorfra
der var street parade med spejdergruppen Bellahøj 21st Barking og
Scandinavian Rhythm Boys til Brønshøj Vandtårn, hvor spejdergruppen
lavede aktiviteter, og Brønshøj Kirkes
Pigekor solgte kage og varme drikke
ude foran vandtårnet. Medlem af Borgerrepræsentationen, Laura Rosenvinge, holdt juletalen og tændte lyset på
tårnet. Arrangementet sluttede med
to koncerter i Brønshøj Vandtårn, hvor
bassanger Gustav Johansson, cellist
Saga de Leon, saxofonister Ali Badreldin & Jeppe Cloos Petersen, vokalensemble Bang/Rønn/Kovacs/Petersen
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og Brønshøj Kirkes Pigekor optrådte.
Som et nyt tiltag lavede lyskunstneren,
Manden med Kameraet, et lysshow i
vandtårnet under koncerterne. Billetterne kostede 80 kr. for voksne og 40
kr. for børn under 12 år. Billetsalget
blev varetaget af Foreningen Brønshøj Vandtårn, og indtægterne går til
Brønshøj Vandtårn. Der var udgifter til
musikerhonorar, leje af telte og brandbil, forplejning, videoproduktion og
annoncering, og der er brugt 58.514
kr.

19. Naturbyens
aktivitetskalender II
Se beskrivelse under nr. 12.

20. Supplering af BrønshøjHusum Borgerpanel
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har et
digitalt borgerpanel, hvor der er ca.
4000 medlemmer. Da der er en løbende til og fraflytning til bydelen, besluttede lokaludvalget i december at udsende invitationer til alle, der enten var
flyttet til bydelen eller fyldt 15 år i løbet
af 2019. Invitationen blev sendt til
4000 personer, og pr. 2. januar 2020
var der kommet 170 nye tilmeldte til
borgerpanelet. Der blev brugt 11.802
kr. til udsendelse af invitationerne i
e-Boks.
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21. Fast klumme i
Brønshøj-Husum Avis
Lokaludvalget har en fast månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis
ugen efter hvert lokaludvalgsmøde.
Klummen er en halv avisside, fortæller bredt om lokaludvalgets projekter,
møder og indsatser og har en fast
placering på side syv i Brønshøj-Husum Avis. Klummen er indrykket hver
måned undtagen juli. Der har været
udgifter til 11 halvsides annoncer, og
der er brugt 66.825 kr., altså 825 kr.
mere end bevilget.

22. Bydelsguide 2020 –
produktion
Bydelsguiden blev produceret i
september-december 2019 og husstandsomdelt i primo januar 2020. På
40 sider i et smalt højformat fortælles
om Brønshøj-Husum. Formålet med
bydelsguiden er at orientere om aktuelle og praktiske forhold i bydelen,
fortælle om lokaludvalget samt styrke sammenhold og identitet i bydelen. Temaet for årets bydelsguide
var sundhed i bydelen samt status
på bydelsplanen. Guiden blev trykt i
20.000 eksemplarer, hvoraf de 18.700
stk. er husstandsomdelt til 7292 husstande. Der har været udgifter til en
journalist, en grafiker, fotos samt til
tryk, og der blev brugt 102.178 kr. til
produktion af bydelsguiden. Udgifterne til husstandsomdelingen dækkes af
2020-puljemidler.
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Pulje B og C – Analyse og statistik
Forbrugte puljemidler fordelt på fagområder

Egne projekter fordelt på fagområder

KULTUR

10
9

BØRN, UNGE, FRITID
OG IDRÆT
203.695 kr.
28%

KULTUR
9
8
7

7

BYUDVIKLING

6

6

402.276 kr.
56%

90.011 kr.
13%

SOCIAL OG
SUNDHED

KOMMUNIKATION,
NETVÆRK OG
ANDET

0 kr.
0%

3

3

MILJØ

2

KOMMUNIKATION,
NETVÆRK OG
ANDET

1

0

0
Gennemsnit 2012-2018

Egne
projekter fordelt på kvarterer
25
21

SOCIAL OG
SUNDHED

4

4
3

BYUDVIKLING

5

2

8.695 kr.
1%

20

5

5

MILJØ

16.745 kr.
2%

BØRN, UNGE, FRITID
OG IDRÆT

8

8

2019

Egne projekter fordelt på fagområder fra 2012-2019
14

12

20
10

15

15

16

BRØNSHØJ

16

8

14

HUSUM
6

11
10

9

TINGBJERG

4

BELLAHØJ

5

2

0

KULTUR

0
Gennemsnit 2014-2018
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2019

2012



BØRN, UNGE, FRITID
OG IDRÆT

2013

BYUDVIKLING

2014

2015

SOCIAL OG
SUNDHED

2016

2017

MILJØ

2018

KOMMUNIKATION,
NETVÆRK OG
ANDET

2019
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