
Tidslinje: Fra kulturfusion til kulturhus i Brønshøj Gamle Skole 

Brønshøj-Husum Biblioteker og Kulturhuset 
Pilegården inviterer lokaludvalget til at deltage i en 
arbejdsgruppe om en kulturfusion af biblioteker 
og kulturhus i bydelen. 

Lokaludvalget afsætter 160.000 kr. til et 
skitseforslag af Dorte Mandrup Arkitekter, 
der skal vise visionerne for kulturfusionen 
med et samlet hus med kulturhus og bib-
liotek. Skitseforslaget tager udgangspunkt i 
en omdannelse af Kulturhuset Pilegården. 
Skitseforslaget er lokaludvalgets indspark til 
processen om sammenlægning af Kulturhu-
set Pilegården og Brønshøj Biblioteker, som 
Københavns Kommune har igangsat.

Lokaludvalget afholder et borgermøde om kulturfusionen og skitseforslaget 
præsenteres. På borgermødet rejses forslag om at vælge en anden placering end 
ved Pilegården. Her foreslås bl.a., at der kommer kultur i Brønshøj Gamle Skole. 

Lokaludvalget arbejder videre med projektet om en kulturfusion i 
Bydelsplan 2013, da bydelen stadig mangler et centralt hus som inte-
grerer bibliotek, borgerservice, kulturhus, værksteder og multisal. 
Lokaludvalget ønsker at undersøge mulighederne for, at Brønshøj 
Gamle Skole og Rytterskolen kan bruges til dette i sammenhæng med 
nye tilbygninger, så der skabes en ”kulturø” midt på Brønshøj Torv. 

På grund af manglende politisk opbakning til et nyt kulturhus, 
ændrer lokaludvalget i Bydelsplan 2017 projektet ’Kultur-
fusion’ til ’Kulturaksen i Brønshøj’ som en måde at samle og 
styrke kulturinstitutionerne omkring Brønshøj Torv.

Lokaludvalget skriver i et høringssvar vedr. ud-
vikling af kulturfaciliteter, at det vil være en stor 
gevinst for kulturen, hvis Brønshøj Gamle Skole 
omdannes til et kreativt miljø med tilbud om 
mange typer af musikundervisning, øvelokaler, 
musikscene, kreative værksteder. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen beslut-
ter, at fritidshjemmet i Brønshøj Gamle 
Skole skal flytte, og at den kommunale skole-
tandpleje i stedet skal flytte ind i lokalerne. 
Lokaludvalget sender et brev til børne- og 
ungdomsborgmester, Jesper Christensen, 
med ønske om en revudering af den frem-
tidige brug af Brønshøj Gamle Skole.

Lokalud-
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og Fritids-
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Jan: Lokaludvalget indsender et 
høringssvar om Brønshøj Gamle 
Skole som kulturhus på 
opfordring af Kultur- og Fritids-
udvalget ifm. den supplerende 
høring af Kommuneplan 2019.
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Feb: Lokaludvalget nedsætter en 
planlægningsgruppe mhp. tidlig 
borgerinddragelse ifm. et muligt 
forestående mageskifte mel-
lem Kulturhuset Pilegården og 
Brønshøj Gamle Skole. Kort efter 
kommer første ’corona-ned-
lukning’ i marts og forhindrer 
arbejdsgruppens opstart. 

Aug: Lokaludvalget afsæt-
ter midler til projektet 
”Helhedsplan for Brøns-
høj Torv”, som tager ud-
gangspunkt i en intensiv 
borgerinddragelse for at 
kortlægge lokale ønsker 
og visioner for et kulturelt 
centrum på Brønshøj Torv.

Aug: Lokaludvalget ind-
sender ønsker til kommu-
nens Budget ’21, herunder 
Brønshøj Glamle Skole 
som kulturhus.


