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KÆRLIGHED TIL NATUREN
I EN CORONA-TID
2020 har på mange måder været et anderledes år. Der er
nok mange, som har oplevet at måtte aflyse festligheder
eller har været forhindret i at gøre det, man er glad for i sin
hverdag. For nogen har alt dette været med til at forstærke
følelsen af ensomhed og kedsomhed.
Mon ikke også vi har lært noget vigtigt? Er vi ikke alle
blevet lidt mere opmærksomme på, hvor meget vores
fællesskaber betyder? Og har vi ikke også lært nye ting
undervejs, som vi kan bruge i fremtiden?
Vi er i hvert tilfælde blevet mere opmærksom på naturen, og hvor meget det betyder at kunne færdes i det fri. Vi
er heldige, at vi her i Brønshøj-Husum bor i en grøn bydel.
Vi har brugt vores parker, naturområder, legepladser,
torve, haver og villaveje mere end sædvanligt. Det har inspireret os til i denne bydelsguide at sætte fokus på nogle
af alle de skønne, rekreative steder, som findes i vor bydel.
Vi skal derfor en tur rundt i Utterslev Mose og se de nye
skilte, møde de vilde heste og høre om en gruppe mennesker, der vil rense Fæstningskanalen for skrald, når
slamsugeren har gjort sit arbejde færdigt i foråret 2021. Vi
skal en tur forbi Brønshøjparken og Bellahøjparken og høre
om deres historie. Og vi tager også hen på Husum Parkens
bemandede legeplads. Det bliver også til et smut forbi
Bellahøj Friluftsscene, som endelig er blevet renoveret.
Herefter går turen til Brønshøj Torv for at blive klogere om
planerne med at skabe et nyt kulturcentrum og rekreativt
areal omkring torvet. Vi ser på villavejene og på vej videre
ad Frederikssundsvej hører vi om et projekt med at skabe
blomstrende bede og gadehaver og hvilke forslag lokaludvalget har til at gøre det mere sikkert at færdes i trafikken.
Og så husker vi også hvor vigtigt fællesskabet er. Vi sætter
nemlig fokus på facebooksiden, Brønshøj, hvor mere end
8000 medlemmer hjælper hinanden med stort og småt. 
I den bagerste del af guiden finder du en masse praktisk
info om bydelen, Brønshøj-Husum Lokaludvalg samt et
rutekort, med inspiration til syv guidede ture i bydelen.

Med venlig hilsen

Hans S.
Christensen
FORMAND
FOR BRØNSHØJHUSUM
LOKALUDVALG
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CORONANEDLUKNING
LOKKEDE FLERE UD
I DET GRØNNE
En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at
en tredjedel af borgerne i lokalområdet brugte mere
tid i naturen under coronanedlukningen
Da Danmark lukkede ned den 11. marts 2020 som led i
strategien mod coronapandemien, havde det stor betydning for de flestes dagligdag.
Nedlukningen fik flere borgere i Brønshøj, Husum og
Tingbjerg til at søge ud i naturen. Det viser en undersøgelse, som forskergruppen ”Natur, parker og Friluftsliv” ved
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har lavet i samarbejde med bydelens
borgerpanel.
Hele 67 procent angiver i undersøgelsen, at de
har været mere udendørs i foråret 2020 end i et
almindeligt forår – og mange af de, der begav
sig ud i naturen, nøjedes ikke med de vanlige
steder. De rykkede sig længere væk hjemmefra og opdagede nye dele af bydelens natur
og åndehuller. En stor andel angiver da også,
at både de og andre bruger naturen mere – og
det har kunnet mærkes for flere af de, der har
besvaret undersøgelsen, der blev foretaget i juni.
'Det er faldet mig ind, at der måske slet, slet ikke er
plads til alle københavnerne i de københavnske grønne
områder. Der har været overvældende pres på moserne,'
hedder det for eksempel i et af svarene, mens et andet
underbygger påstanden.
'Vi lufter vores hund hver dag i Mosen, og efter cirka en
uge med corona måtte vi gå ad villaveje, når vi gik om eftermiddagen, ellers kunne vi ikke overholde de to meters
afstand. Det virkede som om hele Brønshøj gik tur.'
De fleste har ifølge undersøgelsen brugt tid udendørs,
fordi de har haft mere tid eller har haft brug for frisk luft.
Men adspredelse og sociale behov har også spillet en rolle.
'Da vi begyndte at ses med folk var det kaffe i haven eller
gå ture i det fri,' hedder det fra en, mens en anden konstaterer, at 'Mentalt har det også været nødvendigt at blive
mødt af noget andet end væggene derhjemme'.
Både før og under coronanedlukningen var det især naturområder som Utterslev Mose, Vestvolden og Kagsmosen,
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Kirkemosen og Degnemosen samt rekreative
områder som Brønshøjparken, arealer ved
Husum Skole samt Brønshøj Torv med de
omkringliggende opholdsarealer, der blev
brugt af folk – men også små lokale legepladser var populære. Under nedlukningen
var der en tendens til, at folk trak længere
væk hjemmefra – og også begav sig ud til kyst og
naturområder i nabokommunerne.
Undersøgelsen er en del af en fælles skandinavisk kortlægning af udendørsaktiviteter under coronaepidemien.

PLADS TIL FORBEDRINGER
– Kortlægningen af lokalsamfundets brug af udendørsarealer har gjort det tydeligt, at der skal gøres noget for at det
bliver mere trygt og fornøjeligt at færdes og opholde sig i
bydelens grønne områder. Det er en opgave som vi gerne
vil engagere os i, siger formanden for Brønshøj-Husum
Lokaludvalg Hans. S. Christensen.

DET MENER BORGERNE
Som led i den store undersøgelse af borgernes brug af
udendørsarealer i Brønshøj Husum og Tingbjerg, havde
deltagerne mulighed for at udpege kritikpunkter eller
komme med forslag til forbedringer.
Kagsmosen:
 'Legeplads samt udendørs træningsplads ville 
være en rigtig god satsning.'
 'Støjreduktion – motorvejsstøj ødelægger en
stor del af naturoplevelsen.'
Vestvolden:
 'Belysning af stien, der er ret uanvendelig
efter solnedgang.'
 'Mere vild natur – ikke fælde så meget.'
 'Måske lidt flere borde og bænke langs volden.'
Husum Torv:
 'Et mere grønt Husum Torv, der kan fungere som
samlingspunkt for bylivet.'
EnergiCenter Voldparken:
 'Fjerne affald. Gøre noget ved dem, der sidder
og ryger hash.'
Utterslev Mose:
 'Udvidelse af motorikbanen.'
 'Desværre rigtig meget skrald i buskene.'
 'Afmærk tydeligt, hvilke stier, der er for gående og
hvilke, der er for cyklende. Indfør kontrol med
ulovlig sejlads, tyvfiskeri og løse hunde.'
Degnemosen:
 'Lad græsarealerne blive til blomsterenge.'
 'Mere rekreativt og ikke bare en græsplæne. Eks.
Udendørs fitness eller legeplads. Gerne flere træer.'
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MICHAEL SÆTTER NYE
BILLEDER PÅ LIVET
I MOSEN

Billedkunstneren Michael Petersen har frivilligt stået
for otte plancher med billeder af dyre- og planteliv i
Utterslev Mose – de første er sat op, og flere er i vente
Besøgende i Utterslev Mose kan allerede nu glæde sig over
nye informationsskilte, der fortæller om fuglelivet – med
strejftog til både planter og pattedyr.
Skiltene er resultatet af et omfattende frivilligt arbejde
fra grafiker og billedkunstner Michael Petersen, der selv
bor nær mosen.
– Jeg færdes meget i mosen, og jeg har været ærgerlig
over at se, hvordan de eksisterende formidlingsskilte ser
ud. Det er standardskilte, der er sat op over alt i København, siger Michael Petersen, der tidligere har været
grafiker i Zoologisk Have, men som siden 2018 har været
freelance.
Hans ærgrelse over skiltene fik ham til at kontakte
Lokaludvalget, der var med på ideen om at lave stedspecifikke skilte med Michael Petersens illustrationer.
De nye skilte måler 80 X 100 centimeter og er sat op på
standere foreløbigt otte steder – og de har taget tid for den
erfarne grafiker og kunstner.
– Selv om jeg havde en del af tegningerne i forvejen, har
det vel taget et par måneder at lave dem, siger Michael
Petersen, der sideløbende har arbejdet på en bog med
egne illustrationer. 'Dyrene ved sø og å' udkom i januar og
handler om det generelle danske dyreliv i vådområder.
De otte dobbeltsidige skilte vil også have sjældnere arter,
som man ikke nødvendigvis oplever som almindelig gæst
i mosen.
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– For eksempel er der ikke mange,
der ser isfuglen, men det er alligevel
vigtigt at få fortalt, at her er stor diversitet, siger Michael Petersen
De otte nye formidlingsskilte får
følgeskab af 22 nye informationsskilte ved indgangene til mosen, og
det er ikke det eneste, man kan forvente i mosen. Næste
års budget indeholder penge til tre pavilloner, hvor mosen
formidles endnu bredere.
– Det vil både handle om mosens natur og om dens kultur og landskabshistorie,' siger Michael Petersen.

DET PERSONLIGE MØDE
Anni Christensen er medlem af lokaludvalgets
miljøudvalg og af den såkaldte Skiltegruppe, der
som underudvalg står for den nye skiltning. Hun er
begejstret for hele processen.
– Det er meget positivt, at Michael Petersen dukkede op
til et miljøudvalgsmøde for at byde ind med ny skiltning,
siger hun og fremhæver samarbejdet med kommunen.
– Forvaltningen tog godt imod tilbuddet, og vi har
haft rigtigt godt samarbejde med kommunens fagfolk.
Det personlige møde er vigtigt i forhold til at opnå god
kontakt mellem forvaltningen og lokalområdet. For mig
giver det mening i lokaludvalgsarbejdet, når man kan få
den slags projekter til at fungere og blive til noget.
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VILDE HESTE SKAL PLEJE
MOSEN
Naturelskere og hesteentusiaster har siden november
kunnet nyde mosens nye beboere, der skal hjælpe
med at gøre mosen mere artsrig. De vilde heste er
en tilbagevenden til en naturlig dynamik med store
planteædere i naturen
Lokalområdets naturelskere er vant til at møde både
svaner, hejrer og græssende får og køer, når de går tur i
Utterslev Mose. Men i november fik de et nyt dyr at nyde
synet af – nemlig vildheste.
Her slap Gladsaxe Kommune en lille flok af de store dyr
løs på et indhegnet område af Høje Gladsaxe Parken, der
strækker sig ind over grænsen til København. Dermed har
Utterslev Mose sluttet sig til det voksende antal af lokaliteter i Danmark, hvor vildheste tumler sig frit.

HØRER TIL I DANMARK
Vilde heste kan virke fremmedartede, men set med historiske briller hører de hjemme her i landet. I Danmark
levede der vildheste frem til for omkring 5.000 år siden,
og i Europa havde man store bestande, der langsomt
forsvandt i takt med menneskets fremmarch. De sidste
flokke forsvandt formentlig fra Europas mere øde egne i
slutningen af 1800-tallet.
– Det er totalt unaturligt, at der ikke er store planteædere i naturen i Danmark, som der ellers har været i tusindvis af år, så det er et skridt på vejen til en tilbagevenden
til en naturlig tilstand, siger naturmedarbejder i Gladsaxe
Kommune Anders Adams.
Det er dog hensyn til naturpleje nærmere end historiske hensyn, der har trukket læsset, fortæller biolog Ayla
Nurkan Gretoft.
– Det skaber bedre biodiversitet at få dyr til at afgræsse
frem for at man slår græsset. Når hestene græsser hele
året, vil de ikke alene spise græs og småtræer, de vil også
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vade rundt på arealet og trampe græssernes rodsystemer
i stykker, og det vil skabe en overgang fra græs til et mere
blomsterdomineret område, siger hun.

SE – MEN IKKE KLAPPE
Der bliver fri adgang til hestefoldene, og man må også
gerne have sin hund med, såfremt den er i snor. Men
hestene må kun nydes med øjnene – for de vilde heste er
netop vilde, og de må derfor hverken fodres eller klappes,
hvis man skulle komme tæt nok på til at kunne gøre det.
Faktisk anbefales det, at man holder 30 meters afstand til
dyrene, af hensyn til hestenes naturlige adfærd, men også
til andre besøgende i parken, der ikke ønsker at nysgerrige
heste skal opsøge en.
Hestene skal gå ude hele året, og det er ikke et problem
rent dyrevelfærdsmæssigt understreger Ayla Nurkan
Gretoft.
– De er født i naturen og lever i naturen, så de er vant til
det, siger hun, mens Anders Adams supplerer:
– Man skal se på dem ligesom man ser på rådyr eller
kronhjorte, der også lever i naturen uden læskur eller
tilskudsfodring.
Drikkevand skal der dog til – men her har folkene bag
udsætningen af de vilde heste også grebet til naturens
hjælp.
– Via lokalhistoriske skrifter fandt vi frem til en kilde i
området. Den har vi fået blotlagt, så vi har fået genskabt et
kildevæld. Det er både til gavn for hestene og for artsrigdommen i området, men da også endnu en spændende
naturtype i parken, siger Ayla Nurkan Gretoft.

NATURHESTE I MOSEN
Hestene blev sat ud den 2. november 2020. De er af
racen konik, en meget robust race, der er rolig og
ikke opsøgende.
Hestene er født i Slesvig, og de er vant til at gå ude hele
året.
Der er tilknyttet både dyrlæger og en dyrepasser, der
holder øje med, om hestene har det godt.
Dyrene klarer sig som udgangspunkt uden læskure og
tilskudsfodring. Der vil dog blive opsat et mindre læskur,
såfremt at der bliver behov for det, der kan også tilføres
vand udefra, hvis kilden i området fryser til.
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KØBENHAVNS NYE BYDEL
BYGGES PÅ SLAM FRA
FÆSTNINGSKANALEN
20.000 ton slam bliver hevet op af Fæstningskanalen, der er en af de vigtigste kilder til vand i Utterslev
Mose – det vil forbedre mosens vandmiljø og bidrage
til hovedstadens udvikling i Nordhavn
En flydepram med gravemaskine, en kilometerlang slange
og solid lastbiltrafik har siden 1. oktober 2020 været de
synlige tegn på, at Utterslev Mose er på vej til at få bedre
vandkvalitet.
Fæstningskanalen, der er en del af Vestvolden og strækker
sig fra Utterslev Mose og ud gennem Husum og Tingbjerg,
inden den krydser kommunegrænsen, er en af de helt store
kilder til forurening med fosfor i mosen, der har en lang
tradition for yderst tvivlsomt vandmiljø. Det er ikke i tråd
med EU's krav om, at mosen senest i 2027 skal have en god
økologisk standard, og derfor er Københavns Kommune
gået i gang med at pumpe slam op fra bunden af kanalen.
– Vi håber på at fjerne 15.000 ud af i alt 20.000 ton slam
inden april, hvis vejret tillader det, siger projektleder i Park
og Byrum i Københavns Kommune Anders Riiber Høj.
Oprensningen har længe stået højt på ønskesedlen hos
Lokaludvalget, og det vakte frustration, da anlægsloftet
kom i vejen for den igangsatte oprensning i 2018. Nu er
arbejdet genoptaget. Indtil videre er der sat seks millioner
kroner af – men der kan meget vel blive behov for ekstra
bevillinger.

FREDET KANAL
Arbejdet kræver helt særlige hensyn. Fæstningskanalen
blev etableret som en del af Københavns befæstning omkring forrige århundredeskift. Både brinker og bund – der
er lavet af klappet ler, så fjender på hesteryg ikke så let
kunne krydse den – er omfattet af fredning, og derfor har

10

man måttet bestille en særlig hollandsk gravemaskine, der
er særligt bygget til at være skånsom mod kanalbunden.
Slammet bliver hevet op og pumpet til en byggeplads
nær Frederikssundsvej – halvanden kilometer fra udgangspunktet ved mosen. Her tilsættes polymer, der får
slammet til at lægge sig på bunden. Vandet ryger tilbage i
kanalen, mens slammet køres væk på lastbiler.
Det er i høj grad fortidens synder, der ryddes op i. Utterslev Mose fik livreddende førstehjælp, efter at den blev
erklæret biologisk død i slutningen af 1960erne, men det
løste ikke alle problemer, der hovedsageligt var forårsaget af, at Gladsaxe Kommune sendte urenset spildevand
direkte ud i mosen via Fæstningskanalen.

”Vi regner med at fjerne 7,6 ton
fosfor fra kanalen”
– Siden er der heldigvis sket rigtigt meget med spilde
vandssystemerne, og i dag er det alene overløb ved
skybrud, der er problemet. Vi regner med at fjerne 7,6 ton
fosfor fra kanalen. I dag regner vi med, at der tilføres 10-20
kilo fosfor årligt, så det siger lidt om de mængder, der er
blevet tilført tidligere, siger Anders Riiber Høj.

ET SKRIDT PÅ VEJEN
Oprensningen vil ikke i sig selv føre til, at Utterslev Mose
bliver sund rent økologisk, fortæller projektlederen.
– Men det er en forudsætning for, at man kan arbejde
videre med mosens vandmiljø, siger han og tilføjer, at
oprensningen også vil fjerne mange af de lugtgener, der er
fra fæstningskanalen.
Nye københavnere vil også få fordele af oprensningen.
Byen er under enorm udvikling, og i Nordhavn er man i
gang med landvindinger. De bliver blandt andet mulige
ved hjælp af de 20.000 ton slam, der hives op fra Fæstningskanalen. De bruges til indkapslede opfyldninger, så
den ny bydel kommer blandt andet til at slå rødder i slam
fra Husum-Tingbjerg-området.
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FRIVILLIGE VIL
SAMLE AFFALD I
FÆSTNINGSKANALEN
Flydende affaldsindsamling skal give større opmærksomhed på vandmiljøet – flere hindringer skal
dog overvindes, før projektet kan blive til virkelighed
En kajak, som et laug af frivillige kan bruge mod at de samler affald sammen på deres tur rundt i Fæstningskanalen.
Sådan lyder en fælles drøm hos Lars Henriksson, der er
boligsocial medarbejder i Tingbjerg og hos medlemmerne
af lokaludvalgets miljøudvalg.
– Vi drøftede det som et af flere mulige projekter, og da
jeg præsenterede det for en af mine frivillige, var de lynhurtigt med på ideen, siger Lars Henriksson, der forestiller sig, at en flydebro skal bygges af lokalområdets unge
praktikanter, der i forvejen er i gang med at afprøve deres
håndværksmæssige færdigheder.
– Det er vigtigt, at de er med til at skabe noget, der kan
give stolthed over at bidrage til lokalområdet, siger han.
Jakob Engbæk, der er medlem af lokaludvalgets miljøudvalg, er begejstret for ideen, men han understreger også,
at det netop blot er en idé. Fæstningskanalen er både naturmæssigt og kulturelt fredet, og det kan lægge hindringer i vejen for at drømmen kan blive til virkelighed.
– Først og fremmest skal der indhentes tilladelser til at
sejle på Fæstningskanalen, men vi håber, at det vil være
muligt, når der er tale om et projekt, der skal gavne naturen og vandmiljøet, siger han.
– Men det skal selvfølgelig ske under hensyn til dyrelivet, så der for eksempel ikke bliver samlet affald i ynglesæsonerne.
Jakob Engbæk håber, at projektet – såfremt det bliver
til noget – vil være med til at give fokus på Fæstningskanalens vandmiljø og betydning både lokalt og for hele
København.
– Det vil være med til at gøre Fæstningskanalens rekreative værdier mere synlige, samtidig med, at det måske vil
få flere til at tænke over, at kanalens vandmiljø skal holdes så godt som muligt. Vandet løber ud i mosen, og derfra
fordeler det sig til søerne i København, inden det ender i
Øresund, så det er et stort system.
Lokaludvalgets sekretariat skal nu i gang med at afklare,
hvorvidt det vil være muligt at føre kajakdrømmene ud i
livet.
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FRILUFTSSCENE KLAR
EFTER ÅRELANG KAMP
Syv år efter, at tanken blev tænkt for første gang, er
Friluftsscenen ved Bellahøj blevet smukt renoveret.
Den unikke scene bliver genindviet i 2021 – og forhåbningerne til scenens fremtid er store
I ly af coronakrisen er en af Københavns mere unikke kultursteder blevet genoprettet i parken bag Bellahøjhusene.
Her ligger hovedstadens eneste faste amfiscene, Bellahøj
Friluftsscene, som en integreret del af parkområdet skabt
af den verdenskendte landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.
I mange år stod den nedslidt og med knækkede fliser,
men takket være en kommunal bevilling på seks millioner er scenen blevet genskabt – og er nu klar til brug
syv år efter, at lokaludvalget for første gang satte gang i
planer om at få genoprettet området.
– Vi satser på, at den bliver indviet officielt i maj, siger
Kirsten Møller, der er formand for lokaludvalgets kulturudvalg.
Hvis situationen tillader det, vil alle sejl blive sat til ved
indvielsen. Kirsten Møller håber på en blanding af lokale
og større kulturaktører og et samarbejde med både Københavns Kommune, lokaludvalgene i Vanløse, Bispebjerg
og selvfølgelig Brønshøj Husum og boligforeninger og
beboere på Bellahøj.
– På længere sigt vil vi gerne have en verden af aktiviteter, både med lokale grupper, men også større ensembler,
for eksempel Operaen, Folketeatret og Det Kongelige Teater. Det vil også være oplagt at Jazzfestivalen og operafestivaler kan lave større forestillinger herude, siger Kirsten
Møller.
Selv om scenen og publikumspladserne er blevet sat i
stand, drømmer lokaludvalget stadig om forbedringer.
– Vi har et par containere til opbevaring af teknik, men
hen ad vejen vil vi gerne have bedre lyd- og lysforhold
og toiletfaciliter. Samtidig vil det være godt med et sted,
hvor de optrædende kan trække ind og holde pause, siger
Kirsten Møller, der også drømmer om et fast scenegulv
og overdækning, så udendørs forestillinger ikke i samme
grad bliver begrænset af vejret.
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Parkanlægget peger tilbage mod dengang,
det var have for gården Bellahøj

BELLAHØJS SKJULTE
VERDENSSTJERNE
Bellahøjparken er kendt blandt landskabsarkitekter i
hele verden – og rummer flere tusinde års historie
Der findes næppe noget sted, der har så smuk en udsigt
over København som Bellahøjparken. Hele byens skyline
strækker sig for ens blik, når man søger mod kanten af
parken eller op på toppen af friluftsscenen – eller næsten;
for en række poppeltræer, oprindeligt plantet for at skjule
Grøndalscenteret, og en kommunal materielgård æder en
del af udsigten.
Og det er synd, mener Richard Hare, der underviser i
landskabsarkitektur på Københavns Universitet og er
medlem af lokaludvalgets miljøudvalg.
– Jeg kan godt lide træer, men de skal stå de rigtige steder, og det gør poplerne ved Grøndalscenteret ikke, siger
han og medgiver, at det nok har lange udsigter at få dem
fjernet. Til gengæld er han lidt mere optimistisk i forhold
til at indskrænke eller omlægge materielgården.
Den delvist spolerede udsigt får dog ikke Richard Hare
til at glemme sin begejstring over Bellahøjparken, der nok
ikke figurerer stort i københavnernes bevidsthed, men
hvis skaber faktisk er kendt i landskabsarkitektkredse
verden over. C. Th. Sørensen havde et stærkt øje for, at
anlægget skulle være både nyttigt, smukt og med referencer tilbage i tiden. Bellahøj har nemlig betydet noget i
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Hvorfor hedder det

Svenskelejren

Mellem 1658 og 1660 var Brønshøj Danmarks største
by – og vel også den mest forhadte. Svenske tropper belejrede nemlig København fra området, der
myldrede med tusindvis af soldater fra nabolandet.
Flere vejnavne vidner om den voldsomme fortid.
Svenskelejren og Karlstads Allé henviser begge til
selve lejren, og Svend Gønges Vej, Rostgaardsvej og
Tuxensvej er opkaldt efter danskere, der kæmpede
mod svenskerne.
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Bakken er oprindeligt
tænkt som kælkebakke

tusindvis af år. Bronzealderpinger blev begravet i de høje,
der stadig kan ses på stedet. Senere blev Bellahøj, der er
blandt de højeste naturlige steder i København, hovedpost
for svenskerne, da de belejrede og beskød hovedstaden i
1658, og da krudtrøgen havde lagt sig, rykkede hovedstadens velhavere ind og byggede blandt andet lystgården,
der gav stedet sit navn. De smukke ældre bygninger ligger
her stadig, flankeret af Bellahøjhusene, der i sig selv er historiske – de var nemlig prøvebane for nye byggeteknikker
og kom til at præge det byggeri, der på godt og ondt skød
op i hele den københavnske omegn fra 1960erne og frem.
– Hele denne dybde af historie, kombineret med træerne
og pladsen til mennesker gør stedet helt specielt, siger
Richard Hare.
– Man har vist enorm respekt for stedet ved at holde
det fri for bebyggelse, selv om det ville have været oplagt
at bygge på grund af udsigten. Samtidig har man delvist
respekteret, at her engang har været haver og bibeholdt en
del af den oprindelige beplantning. Det er et af de meget
få steder uden for områdets villahaver, at man kan finde
gamle, fuldvoksne træer.
En del af historien er dog ikke synlig – nemlig tiden,
hvor man holdt dyrskuer og havde prøvehuse på grunden,
og årene før højhusene, hvor her lå kolonihaver. De plane
områder for foden af bakkerne ved Degnemosen vidner
dog om, at her lå haver. Bakken i sig selv er også et formgreb, der er bibeholdt med vilje, siger Richard Hare.
– På de gamle tegninger, kan vi se, at C. Th. Sørensen
har udpeget dem som kælkebakker. Der er altså tænkt
i børnenes leg fra starten, siger han og fremhæver også
skrammellegepladsen, der i dag ligger op ad skolen.
– C. Th. Sørensen opfandt konceptet med byggelegepladser, og han lagde dem skjult, ikke af hensyn til de voksne,
men for at børnene skulle få deres egen verden ud af det,
siger han.

Der arbejdes med ny beplantning i parken
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BRØNSHØJ
HAR EN TYPISK
KØBENHAVNERPARK

I 1936 var der åbne vidder i parken ved Louisehullet...

Den lidt oversete park ved Frederikssundsvej
repræsenterer en helt klassisk parktype – og byder 
på oplevelser for dem, der har øjnene med sig
Det er let at overse Brønshøjparken, når man passerer den
på Frederikssundsvej. Ganske vist ligger den som et stort
hul i husrækken, men indgangen gør ikke meget stads af
sig.
Parken har ellers gennem 90 år været et grønt åndehul i
bydelen, der gennem årtierne har vokset sig stor rundt om
den. Da den blev anlagt, lå den ganske åbent med enkelte
bygninger omkring sig, blandt andet et dampvaskeri og et
isværk, hvor is blev skåret fra søen i kolde vintre og brugt
til nedkøling af for eksempel mejeriprodukter. Det grønne
anlæg har den 6700 kvadratmeter store sø Louisehullet
som sit centrum – og det gør den til en forløber for de
typiske københavnerparker, fortæller Richard Hare, der
underviser i landskabsarkitektur på Københavns Universitet og er medlem af Miljøudvalget i Brønshøj Husum.
– Brønshøjparken bygger ligesom flere andre københavnske parker på tanken om, at har man et vandhul, 
skal man også have en park, siger han.
For generationer af brønshøjborgere har parken været
synonym med leg på den store legeplads, og faktisk blev
parken skabt med hele to af slagsen i 1930. Men ellers var
formålet hovedsageligt at se og blive set, når man promenerede i parken. Det kan være lidt svært at forstå i dag,
hvor parken fremstår temmelig tilvokset – men historiske
billeder viser, at parken tidligere har haft et mere åbent
udtryk.
Både den vilde vækst og en vis mangel på gadebelysning
har da også været omdiskuteret, og Lokaludvalget er opmærksomme på det, siger Richard Hare.
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– Men vi har diskuteret, om det ikke er godt at have et
helle for lys, hvor man kan opleve mørke i byen, siger han.
Han ser dog gerne, at der bliver ryddet lidt op i væksten.
Parken er oprindeligt skabt med en klar akse fra den engelske haveby og ind over Louisehullet, men den er blevet
sløret af vildtvoksende takstræer.
– Det ville ikke kræve meget at skære dem lidt ned,
konstaterer han og udtrykker generel glæde over det store
udvalg af træer i parken. Det sikrer nemlig en diversitet –
og at parken tager sig godt ud på alle årstider.
– Stadsgartneren Jacob Bergmann fik sit præg på parken
fra 1930erne og frem ved at plante med stor variation.
Vi finder både ægte kastanje, valnød, forskellige slags
syrener og en hel del andre træer, siger Richard Hare og
tilføjer, at man er ved at udvide mængden af træer – denne
gang med en frugtlund ved Hyrdevangen foran Tobaksarbejdernes Hus.

”Vi finder både ægte kastanje, valnød,
forskellige slags syrener og en hel 
del andre træer”
– Parken er et godt sted at opleve forskellige arter, og
jeg så gerne, at vi fik det gjort tydeligt, at man i modsætning til mosen også kan finde planter, der ellers ikke er
hjemmehørende, siger han.
Det er ikke kun hobbybotanikere, der kan glæde sig over
livet i parken. Også ornitologer kan muntre sig – der skulle
være set hele 89 forskellige fuglearter i parken, der blev
fredet i 1966 for at sikre, at den forblev et grønt og rekreativt område. Københavns Kommune lavede i 2017 en udviklingsplan for parken, der på sigt skal gøre parken mere
åben og give bedre mulighed for grønne oplevelser.

... mens der i dag er godt tilgroet.
Parken bærer også præg af et vist slid.
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STORE VISIONER:

KULTURAKSE VED
BRØNSHØJ TORV
Brønshøjs gamle skole skal være centrum for et
sammenhængende område – visionerne strækker sig
over mange år, men de indledende skridt bliver taget
i 2021
Kulturhuset Pilegården skal flyttes til Brønshøj Gamle
Skole – og de forskellige kulturinstitutioner omkring
Brønshøj Torv skal have en mere synlig sammenhæng.
Sådan lyder drømmen fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
der gennem adskillige år har været interesseret i at skabe
en kulturel akse i det gamle landsbycentrum ved Frederikssundsvej.
I 2021 kommer der lidt skub i udviklingen. Politikerne i
Københavns Kommune har sat penge af til at undersøge
mulighederne for flytning af kulturaktiviteter fra Pilegården til den gamle kommuneskole – og netop den flytning
er et væsentligt skridt på vejen til at gøre drømmene til
virkelighed.
– Vi håber at få skabt en kulturakse, hvor Brønshøj Gamle
Skole som nyindrettet kulturhus er hjertet, men hvor de
øvrige kommunale bygninger som Vandtårnet, Pilegården,
Biblioteket og Rytterskolen bliver tænkt ind i en helhed,
siger formanden for lokaludvalgets kulturudvalg Kirsten
Møller, der også peger på de store muligheder, der ligger i
udendørsarealerne.
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– Torvet bliver ikke brugt så meget i dag, men vi kunne
tænke os, at det bliver et centrum for flere aktiviteter, og
hvis vi samtidig kan få skabt en arkitektonisk sammenhæng mellem haven ved Rytterskolen, de gode udearealer
ved skolen, Torvet og den gamle branddam, vil vi for alvor
få åbnet for en ny oplevelse af omgivelserne og skabt steder, hvor folk kan være sammen.
Vejen dertil er lang – både bygningsmæssigt og landskabsarkitektonisk. Bygningerne skal renoveres, funktioner skal flyttes rundt – og udendørs skal der blandt andet
fjernes hegn ved skolen og foretages forskellige træk, så
sammenhængene bliver synlige.
Tålmodighed har også været en dyd i den proces, der har
ført op til de muligheder, der nu har åbnet sig.
Arbejdet med kultursammenlægning af de kommunale
kulturinstitutioner startede allerede i 2009, og lokaludvalget blev inviteret med ind i dette arbejde. Men lokaludvalg og kommune ville ikke altid samme sted hen. Blandt
andet var ideen om at få den gamle skole som hjerte i en
kulturakse ved at kuldsejle, da Københavns Kommune
ønskede at indrette tandplejeklinik på skolen. Men det
projekt var lokaludvalget ikke glad for. Lokaludvalget
understregede, at det ville være en meget dårlig anvendelse af de kommunale kvadratmetre og foreslog i stedet et
mageskifte mellem skoletandpleje og kulturhus, så kulturen kunne samles omkring torvet og tandplejen samles i et
allerede eksisterende fagligt miljø.
Forslaget blev godtaget, og nu er man klar til at tage det,
der forhåbentligt bliver det første store skridt mod en
kulturakse – nemlig forundersøgelsen af mulighederne for
at lave Brønshøj Gamle Skole til kulturhus.
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– Vi skal have gang i borgerhøringer, workshops og arrangementer så vi kan høre, hvad folk kan tænke sig i forhold til aktiviteter, udseende og sammenhænge i området,
siger Kirsten Møller, der ikke er blind for, at beslutningen
om at fjerne aktiviteter fra Pilegården er blevet mødt med
bekymring hos nogle borgere – blandt andet, fordi Brønshøj Gamle Skole er mindre end Pilegården.
– Der er langt bedre rumstørrelser til kulturelle og sociale aktiviteter, de er mere kvadratiske, der er bedre loftshøjder, ingen søjler midt ned i rummene, ingen spildplads
i form af lange gange. Taget skal renoveres og rummer en
helt ny mulighed for et stort lyst rum til koncerter, foredrag, møder og lignende, og så er der også en stor pavillon
og Rytterskolen, der kan bringes i anvendelse, siger Kirsten Møller, der håber, at Pilegården med tiden vil udvikle
sig til at blive et dejligt sundhedshus, hvor man både har
motion, tandlæger og læger som der er stor mangel på i
Brønshøj. Hun påpeger, at Pilegårdens 1.sal og 2. sal er
langt bedre egnet til tandlægeklinikker og de 10 tandlægestole, som det er tanken skal indrettes der.
Der er afsat 1,6 millioner kroner til forundersøgelsen – og
derefter venter et langt stræk med politiske forhandlinger
om midler til at flytte kulturhuset samt projektering.
– Vi kommer forhåbentlig i gang allerede i 2021, men der
vil nok gå en ti-årig periode, før det hele forhåbentligt fungerer præcis, som vi kunne tænke os, siger Kirsten Møller,
der håber på en bevilling til byggeriet i foråret 2021.

JAZZEN SKABER LIV I
BRØNSHØJ
Brønshøj Sommer Jazz kom i mål i 2020 – og
arrangøren satser på en gentagelse i 2021
Festivalchef Mai Seidelin måtte til tegnebrættet flere
gange, inden årets Brønshøj Sommer Jazz endeligt kunne
finde sted 13. til 15. august. Forskellige restriktioner gjorde,
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at festivalen måtte ommøbleres, inden det endeligt blev
muligt at gennemføre den i det kortvarige pusterum, der
opstod hen over sommermånederne. Mens debutfestivalen i 2019 fandt sted på plænen bag Brønshøj Torv, var det
dog Kulturhuset Pilegaarden, der lagde udendørsarealer
til – det var nødvendigt, fordi der skulle være hånd i hanke
med deltagertal og afstand mellem publikum.
– Det første år var jeg meget i tvivl om, hvorvidt der ville
komme nogen. Men det viste sig, at folk havde stor lyst
til kulturen, siger Mai Seidelin, der som udøvende jazzmusiker og kulturiværksætter mente, at Copenhagen Jazz
Festival skulle have en aflægger i Brønshøj.
Hun regner med, at der igen vil være jazz i området i 2021
– om det bliver på plænen eller Pilegaarden ved hun endnu
ikke, men visionen er, at musikken på sigt kan blive spredt
mere ud i bydelen.
– Vi vil meget gerne udvikle os, eksperimentere med
genrer og have koncerter i Husum og Tingbjerg. Vi opererer med fire værdier, diversitet, kvalitet, originalitet og
formidling, og det vil ligge godt i tråd med værdierne, hvis
vi kan inddrage større områder, siger Mai Seidelin, der
allerede har lagt sig fast på temaet for 2021.
– Vi kommer til at have fokus på kvindelige kunstnere.
Det bliver ikke kun kvinder, der skal optræde, men der
kommer flere af dem.

VANDTÅRNETS UNIKKE
RAMMER SKAL UDNYTTES
TIL FULDE

Rune Brink Hansen

Foreningen Brønshøj
Vandtårn arbejder
både med rund
visninger, koncer
ter, udstillinger og
vildere planer for
bydelens vartegn

Brønshøjs fredede vandtårn er ikke længere en del af
bydelens forsyningsnetværk. Men det spiller stadig en
vigtig rolle som kultursted. Og den rolle skal udbygges
og forankres – i hvert fald hvis det står til de 42 medlemmer i Foreningen Brønshøj Vandtårn.
– Foreningen vil gerne stå for nogle aktiviteter, for
eksempel julelystændingen, hvor vi håber at kunne lave
en sanseudstilling for børn som en fast tradition, men
ellers vil vi gerne underbygge de aktiviteter, som andre
arrangerer i huset, siger Rune Brink Hansen, der er
frivillig i Foreningen Brønshøj Vandtårn.
– Vi er også ved at skabe en gruppe, der kan stå for
rundvisninger i tårnet, meget gerne, så man også kan
komme op i toppen, siger han.
Det mest ambitiøse projekt står undergruppen Delte
Vande dog for.
– Vi vil meget gerne have noget vandkultur med en
naturbadesø og formidling af vandkultur i toppen af tårnet. Men det kræver både penge og praktiske løsninger,
og vi skal blandt andet have undersøgt muligheden for,
om vi kan få bygget elevatorer og trapper til formålet.
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DER DRØMMES STORT
PÅ HUSUMPARKENS
BEMANDEDE LEGEPLADS
Flere kulturaktivteter og generationsmøder er på
ønskelisten på Husums bemandede legeplads
En legeplads, der også er et kultursted og et rum for møder
mellem generationerne.
Sådan lyder ønskedrømmene hos Jan Edvin Hallengreen
Hansen, der er pædagogisk fagansvarlig på Husumparkens
bemandede legeplads og hans kollega, legepladspædagogen Yvonne Ravn.
Legepladsen i Husumparken tager imod områdets børn i
dagtimerne på hverdage – og selv om de fleste af børnene
ganske givet er godt tilfredse med muligheden for leg, kan
legepladsens rammer sagtens rumme flere aktiviteter,
mener de to legepladsmedarbejdere.
Allerede i foråret vil der blive etableret nye bede med
spiselige planter og blomster – og der vil blive lavet mad
over bål. På længere sigt kan der også komme kulturaktiviteter som optrædener og små koncerter – der dog vil
kræve, at legepladsen bliver bevilget en scene og et lille
lydanlæg.
Andre planer er for længst sat i gang. Ifølge legepladsmedarbejderne har en nabo tilbudt at cykle ældre fra det
lokale plejehjem ned på legepladsen, hvor de kan få en
snak om gamle dage med børnene – og måske slutte med
et stykke kage.
– Det ville være fantastisk. En gammel drøm vil gå i opfyldelse, hvis vi kan hjælpe generationerne til at mødes og
bruge hinanden, så de ældre ikke er i en boks og børnene
i en anden, siger Yvonne Ravn, der senest er gået ind i det
lokale SSP-samarbejde for at være med til at tackle udfordringer med unge, der holder fest om aftenen i weekenderne på legepladsen.
Det hindrer dog ikke et godt forhold til naboerne.
– Vi har et rigtigt godt naboskab. Folk omkring parken
giver udtryk for taknemmelighed overfor det pædagogiske
arbejde, der bliver udført på legepladsen, siger Jan Edvin
Hallengreen Hansen.
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FREDERIKSSUNDSVEJ 
SKAL FYLDES MED
BLOMSTER
Borgere langs Frederikssundsvej kan være med til at
plante og så på midterhellerne på bydelens hovedfærdselsåre – initiativtager håber, at skoler også vil
være med
Bydelens hovedarterie Frederikssundsvej præsenterer
sig ikke altid fra sin bedste side. Mange midterheller og
skilteøer ligger med et par udslidte græstotter flankeret af
affald.
Og det er ærgerligt, mener miljøingeniøren Nynne Nørup, der under en nylig barselsorlov havde rig mulighed
for gåture i området.
– Jeg overvejede at så nogle overskudsfrø fra min have
og kontaktede lokaludvalgets miljøudvalg, der var med på
ideen. Lige nu er tanken, at man som frivillig kan adoptere
et stykke jord efter et koncept, der kører andre steder i
København.
Selv om det startede med det rent udseendemæssige, ser
Nynne Nørup også bredere perspektiver i en tilsåning eller
tilplantning af vejens jordarealer.
– Jeg synes tit, at Brønshøj-Husum bliver talt lidt ned,
men det er en rigtig fin bydel med masser af natur tæt på,
og det kan man få synliggjort. Samtidig er der perspektiver i at inddrage skoler i arbejdet på længere sigt. Der er et
stort fokus på klima og miljø, men projekter henvendt til
unge er ofte lidt tynde. Her er der mulighed for synliggørelse af forskellige problemstillinger, siger hun.
Hvis man gerne vil tage ansvar for tilplantning af et
stykke af Frederikssundsvej, skal man søge på Brønshøj
Husum gadehaver på Facebook. Her kan man se, hvordan
man kan involvere sig – både på Frederikssundsvej og
andre veje i området.

23

Motionsprogrammet bliver
tilpasset de enkelte deltagere.

MOTIONSTOSSERNE
FINDER FÆLLESSKAB
I GRATIS BEVÆGELSE
Peter Rayhan fra Brønshøj har siden foråret tilbudt
gratis motionstræning i det fri
Novembervejret viser sig præcis fra
den side, man forventer; støvregnen
lægger sin film på alle flader, og den
grå himmel giver årstidens mørke et
ekstra trist strejf.
Men selv om vejret mere lægger op
til timelangt samvær med streamingtjenester og slikposer end til udendørs
Peter Rayhan
aktiviteter, står en halv snes mennesker samlet på kunstgræsbanen
ved Brønshøj Skole på den triste formiddag. De er iklædt
forskellige former for sportstøj – klar til at få en halv times
motion.
Sådan har det været flere gange om ugen siden foråret.
Det er hovedsageligt Boldklubben Fix, der har lagt baner til,
men lokationen skifter i ny og næ. Fællestrækket er motionsglæde – og Peter Rayhan, der er manden bag Facebookgruppen Motionstosserne og dermed bagmand for hele
det gratis og frivillige motionsprojekt. Tre gange om ugen
tropper han op for at motionere med de mennesker, der har
valgt at dukke op den givne dag.
– Det begyndte under nedlukningerne i forbindelse med
covid 19 i foråret. Jeg hørte fra flere mennesker, at de var
kede af, at de ikke kunne komme til at træne, siger Peter
Rayhan, der er uddannet fitness- og spinninginstruktør og
tidligere har løbet på højt plan.
– Det førte til, at jeg lavede et opslag i Brønshøj-gruppen
på Facebook. Der var god respons, og det fik mig til at lave
gruppen Motionstosserne.
Gruppen har i skrivende stund omkring 160 medlemmer,
der dukker op til den gratis motion. Normalt dukker der
10-15 stykker op ad gangen, siger Peter Rayhan, der naturligvis sørger for, at alle krav til afstand og hygiejne bliver
overholdt.
Denne novemberdag er det både gamle bekendte og nye
ansigter, der dukker op på grønsværen.
En af de nye er Rich Vargas, der bor i området. Han ser en
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god mulighed for at komme tilbage i
tidligere tiders form.
– Jeg så gruppen på Facebook, og jeg
vil elske at komme i form igen, også for
at aflaste mine led. Jeg synes det er fedt,
at der er sådan et tilbud, siger Rich Vargas, der har både kone og børn med på
træningsbanen. Hustruen Carina kaster
Rich Vargas
sig også ud i træningen, og ungerne
hygger sig med en fodbold, mens forældrene knokler sig gennem øvelserne.
Christian Frank er til gengæld et
næsten fast indslag til Motionstossernes træning. Han er i forvejen i god
form – og en del af den organiserede
idræt som træner i Boldklubben Fix.
Han ser nogle takter, der kan bruges i
den organiserede sportsverden.
Christian Frank
– Motionstosserne ligger godt i tråd
med den tendens, vi ser, til at dyrke
idræt på en mere uformel vis. Det kan selvfølgelig godt
presse foreningerne, men jeg tænker også, at idrætsforeningerne burde lære af det og tilbyde børnefamilier og
andre lidt mere uformelle træningsmuligheder, siger han.
Inden træningen starter, hilser Peter Rayhan kort på
de nye ansigter og spørger til eventuelle skavanker. Så
fordeler folk sig i en halvcirkel, og Peter demonstrerer
øvelserne – og udstikker alternativer til dem, der på grund
af forskellige skader eller andre begrænsninger ikke kan
klare enkelte af øvelserne.
– Jeg har interesseret mig for musklers opbygning i hele
mit liv, så jeg har sat mig godt ind i, hvordan vi hænger
sammen, siger Peter Rayhan, der påpeger, at man kan nå
langt på en halv time.
– Hvis man ved, hvordan man skal bygge en træning op,
kan man komme igennem hele kroppen på den tid, siger
han og bekræfter, at han bliver ved, selv når vejret viser
sig fra den grimme side.

”Jeg er ligeglad med om det regner
eller sner.”
– Jeg er ligeglad med om det regner eller sner. Jeg møder
op, så må folk også gerne møde op. Når man sætter gang i
noget , der involverer andre, skal man ikke efterlade dem
med håret i postkassen.
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Søg på facebook

FÆLLESSKABET STÅR
STÆRKT I BRØNSHØJGRUPPE
Facebookgruppen Brønshøj binder mere end 8000
lokale sammen – blandt andet takket være en
stærk styring fra administratorerne
Stærkt sammenhold, stramme tøjler og selvdisciplin
er vigtige elementer, når man skal sikre sig en stærk
tilstedeværelse online.
Det ved Pernille Nadia Stievano, der de sidste par år
har været en af tre administratorer på Facebookgruppen Brønshøj.
Over 8000 lokale fra Brønshøj, Husum og Tingbjerg
har indtil videre meldt sig ind i gruppen, der fungerer
som et fællesskab for bydelen. Her kan man blandt
andet modtage eller komme af med møbler og andet,
der er i overskud, søge hjælp til indkøb i coronatiden
eller blot vil dele eller nyde fotografier fra bydelen. Men
gruppens succes er ikke kommet af sig selv.
– Da gruppen blev oprettet, blev der lavet et regelsæt,
og det har vi opretholdt. Hvis der er behov for at justere
reglerne, laver vi afstemninger, så medlemmerne selv
er med til at afgøre, hvad der er muligt i gruppen, siger
Pernille Nadia Stievano, der lægger adskillige timer
frivilligt i gruppen.
Reglerne forbyder blandt andet politiske diskussioner,
køb og salg og boligopslag – og tvivlstilfælde kan ofte
sætte administratorerne på overarbejde.
– Vi får mange private beskeder fra folk, der får afvist
opslag eller har spørgsmål. Så det er blevet en del af
mit liv at skrive pæne svar. Heldigvis får vi også ros fra
medlemmerne, og selv om der har været vilde diskussioner, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke gider at bruge
min tid på gruppen mere, er jeg andre gange utroligt
glad for, at se, hvor meget folk har taget gruppen til sig
og bruger den positivt. Så det er dejligt, når det bare
kører.

HER ER MEDLEMMERNES BEDSTE
OPLEVELSER
Facebook bruger

”Vi har fundet vores kat et par gange, da den var yngre
og løb lidt længere væk end den kunne finde hjem ”
Facebook bruger

”Mit barnebarn nyder godt af andres gavmildhed, han
har fået en cykel og legetøj. ”
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Facebook bruger

”Vi er en familie på 5, men da vi kun var 4 fik vi på et
kulturmarked lavet fire stykker rispapir med vores
navne skrevet på kinesisk. Da lillesøster kom til verden,
skulle hun jo hænge med sit navn på kinesisk, på væggen sammen med os andre. Jeg skrev ud i gruppen og
vedlagde billede af de andre. En dame fra Kina meldte
sig hurtigt til at hjælpe gratis.”
Facebook bruger

”Jeg synes det er SÅ dejligt, at mine aflagte ting og tøj
er kommet videre til andre og jeg har selv hentet flere
gode ting heriblandt havebord og stole ”
Facebook bruger

”Min hund fandt en kanin ( Bamse) på en gåtur ved
mosen. Jeg satte den på en bænk og senere på dagen
blev den efterlyst for den var i den grad savnet. Jeg
fortalte hvor jeg havde sat den og ejer og kanin blev
genforenet ”
Facebook bruger

”Jeg har fået sand til mine brosten og lånt en rullepølsepresse! og så har jeg set en masse flotte billeder fra
vores bydel. ”

Facebook bruger

Vores æbler blev hentet (og plukket) af to unge mænd,
som laver cider. Det er super at andre kan bruge vores
æbler ”
Facebook bruger

”Fandt et kabel til en gammel iPod som ikke kunne
købes længere. Har flere gange stillet ting og planter
ud og de hentes hurtigt, og andre får glæde af det.
Ligesom jeg selv har hentet nyttige ting, som andre
ikke skulle bruge mere. Giver landsby-følelsen og gør
mig glad for at bo netop her. ”
Facebook bruger

”Leder jeg efter lokaloplysning, så kigger jeg først her.
Og jeg fik anbefalet min gode fe herinde.”
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TRAGISKE ULYKKER HAR
GIVET ØGET FOKUS PÅ
FREDERIKSSUNDSVEJ
To dødsulykker på kort tid har ført til, at arbejds
gruppe ser på forholdene på Frederikssundsvej.
Ombygninger af vejbanen kan være årsag til flere
ulykker, viser oplysninger fra borgermøde
Da en 10-årig dreng og en ældre kvinde blev dræbt ved tragiske højresvingsulykker på Frederikssundsvej med godt
en uges mellemrum i sommer, vakte det stor opmærksomhed – og gav anledning til en livlig debat i lokalområdet.
Lokaludvalget reagerede på debatten og en stribe
henvendelser ved at nedsætte en arbejdsgruppe – og 18.
november blev gruppens arbejde præsenteret på borgermøde, der dog fandt sted online på grund af epidemisituationen. Arbejdsgruppens fokus er strækningen fra
Bellahøj til Åkandevej.
– Men det er ikke fordi vi ikke tager det alvorligt, hvis der
er trafikale problemer andre steder, så hvis man oplever
problemer, skal man blot henvende sig til lokaludvalget,
sagde lokaludvalgsmedlem Christoffer Rosenkrans, da han
bød velkommen til mødet.
Søren Troels Berg arbejder med trafiksikkerhed i Teknikog Miljøforvaltningen. Han pegede blandt andet på Frederikssundsvejs særlige udfordringer.
– Den skal og vil rigtig meget. Frederikssundsvej er både
indfaldsvej fra Herlev, den er en skolevej, den er en strøggade med forretninger og mange gående, der skal krydse,
og der er meget kollektiv trafik, sagde han blandt andet og
præsenterede et kort over uheld og ulykker i trafikken –
hvor langt de fleste fandt sted på Frederikssundsvej.
Bydelens hovedfærdselsåre har gennem de senere år
gennemgået flere ombygninger, der blandt andet har
skullet sikre fremkommelighed for cyklister og linje 5C.
Samtidig har man set en stigning i antallet af trafikuheld.
– Det tyder på, at der er sket ombygninger og prioriteringer, der kan have skadet trafiksikkerheden. Det er naturligvis skidt, sagde Søren Troels Berg og nævnte krydset
ved Åkandevej som et eksempel.
– Her har man nedlagt en kombineret højresvingsbane
og cykelsti og lavet cykelsti frem mod krydset. Langt de
fleste vil tænke, at en cykelsti helt frem til krydset er rar,
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fordi man ikke skal rode rundt mellem bilerne. Men reelt
har biler og cykler tid til at opdage hinanden, så konflikter bliver løst, inden bilisterne når hen til krydset. At lave
cykelsti helt frem til krydset giver tryghed, men det giver
ikke nødvendigvis sikkerhed, for virkeligheden er, at der
stort set aldrig sker ulykker, hvor biler og cykler deler bane
til højresving og ligeudkørsel.
Forvaltningen fortsætter med at forsøge at analysere
ulykkesstatistikker og finde løsninger, der kan forbedre
trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Det betyder også,
at der skal være øgede muligheder for at krydse vejen –
men egentlige fodgængerfelter med striber og lys er ikke
vejen frem, mener Søren Troels Berg, der hellere ser flere
krydsningsmuligheder med fremskudt fortov og midterhelle.

”Men reelt har biler og cykler tid til
at opdage hinanden, så konflikter
bliver løst, inden bilisterne når hen
til krydset.”
– De steder, hvor vi maler hvide striber, bliver fodgængerne mindre opmærksomme, og når vi samtidig oplever,
at de ikke bliver respekteret af alle bilister, får vi måske
skabt øget tryghed, men mindre sikkerhed, siger han.
Borgerrepræsentationen var også repræsenteret med et
par medlemmer. En af dem var Jakob Næsager, der sidder
i Miljø- og Teknikudvalget for Konservative. Han kunne fortælle, at Frederikssundsvej ofte bliver diskuteret i
udvalget.
– Men Brønshøj-Husum er et lidt overset og forsømt
område, og ret mange investeringer er gået området forbi.
Vi havde gerne set, at man for længst havde fået en metro
i bydelen, sagde han og pegede på et andet problem, der
giver dårlig sigtbarhed og øger risikoen for ulykker.
– Parkeringen på og ved Frederikssundsvej er problematisk, og jeg opfordrer til, at man bruger kommunens giv et
praj-app, hvis man oplever systematisk ulovlig parkering.

Scan koden
og se video fra
borgermødet
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TRAFIKBORGMESTER:

VI HAR FOKUS PÅ BLØDE
TRAFIKANTER
Trafikborgmester Ninna Hedeager Olsen har i løbet af
året blandt andet været på cykeltur med medlemmer
af lokaludvalget for at få udpeget problemområder i
bydelen. Og i forvaltningen har man opmærksom
heden rettet mod Brønshøj-Husum.
Hvad er borgmesteren og kommunens vision og konkrete indsats for tryg og sikker færdsel for børn til fods og på cykel
i bydelen?
– Vi har fået vedtaget en nul-vision, som skal sørge for,
at ingen mister livet eller kommer alvorligt til skade i trafikken i København. Og i flere år har vi forsøgt at få lov til
at sænke hastigheden for biltrafikken for at gøre det mere
trygt og sikkert at bevæge sig rundt i København på cykel
og til fods. Forhåbentlig får vi snart muligheden, og så
skal hastighedsgrænserne sænkes, som man også gør det i
mange europæiske storbyer .
Gøres der noget konkret for at sikre skoleveje for bydelens
børn?
– Vi er netop nu godt i gang med at kortlægge børnenes
tryghed i trafikken, og jeg håber, at undersøgelsen vil give
os et godt billede af, hvor der er behov for forbedringer,
så vi kan komme utrygheden til livs. Derudover har vi
ensrettet biltrafikken om morgenen ved Brønshøj Skole for
at gøre det mere sikkert for børnene at vælge cyklen. Og i
den seneste budgetaftale er der sat penge af til at forbedre
sikkerheden i krydset ved Godthåbsvej og Sallingvej/Hul-
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gårdsvej, og det samme gælder for skolevejen til Bellahøj
Skole ved Hareskovvej.
Gøres der noget særligt for at forebygge trafikulykker med
bløde trafikanter?
– Vi forsøger at få sænket hastighedsgrænserne i hele
byen, så det bliver mere sikkert at tage cyklen. Alle ved, at
fart dræber, og derfor vil det være et effektivt redskab at
tage i brug. Derudover arbejder vi løbende med at forbedre
trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, og jeg har intet
problem med at lade det gå ud over fremkommeligheden
for bilisterne, hvis det betyder, at vi får bragt antallet at
tilskadekomne cyklister og fodgængere ned.
– Vi er i gang med at se nærmere på de ulykker, som er
sket på Frederikssundsvej, for hvis der er behov for at æn
dre på indretningen for at sikre de bløde trafikanter, må
vi finde pengene til det. En løsning på højresvingsulykker
kan være, at lade bilerne holde for rødt, mens cyklisterne
har grønt lys. Det vil skabe en tryg og sikker færden for
københavnere på cykel.
Er der i øvrigt særlige fokusområder og hotspots i bydelen – og
i så fald hvilke?
– Vi lytter til de input, borgerne kommer med, og derfor
har vi blandt andet fokus på Frederikssundsvej i øjeblikket. Derudover ser vi nærmere på, om bilisterne kører for
stærkt på Husumvej, som vi får meldinger om, og vi er
også ved at undersøge, om der er problemer ved udkørslen fra Marbjergvej. Generelt vil jeg opfordre beboerne til
at henvende sig til forvaltningen eller os politikere, hvis
man oplever utryghed som blød trafikant. Hvis løsningerne kræver finansiering, må vi diskutere dem til de årlige
budgetforhandlinger.
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SPEJDERE DELTE
BYDELSPRISEN
Tre spejdergrupper fik årets bydelspris for deres
arbejde i Brønshøj-Husum
Normalt er det kun en enkelt person eller gruppe, der
modtager den årlige bydelspris fra Lokaludvalget for
Brønshøj og Husum. Men i 2020 gik prisen til hele tre
spejdergrupper, der hver især var blevet indstillet til den.
KFUM Husumvoldspejderne, der holder til på Gadelandet,
Bellahøj 21st Barking, der har midlertidigt hjem i Rytterskolen og Brønshøj-Husum gruppen, der holder til på
EnergiCenter Voldparken på Kobbelvænget. De tre grupper
deler prissummen på 10.000 kroner.
Spejderne fik prisen for deres indsats for børn og unges
fritidsliv.
“Der er brug for en organisation som spejderbevægelsen,
der giver børn og unge et aktivt og sundt indhold i fritiden
omkring et dejligt fællesskab,” hed det blandt andet i udvalgets begrundelse, hvor man også fremhævede muligheden for at ”lege og lære uden konkurrence og få dejlige
oplevelser og gode kammeratskaber.”
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Hvorfor hedder det

Frederikssundsvej

Den undseelige nordsjællandske købstad lægger navn
til Københavns længste gade – og det er der en helt
naturlig årsag til. Frederikssundsvej er nemlig en del
af den gamle landevej til – Frederikssund. Vejen har
ikke meget landevejspræg i dag, men for 120 år siden
var det stadig en smal, grusbelagt vej med dybe grøfter og bugtninger, der fulgte landskabet. Bebyggelsen
var spredt og lav, men med byens vækst blev husene
højere og tættere, og i 1930erne blev Frederikssundsvej udvidet til at være op mod 25 meter bred – fra da
af var vejen en hovedfærdselsåre.

32

NYT MEDLEM AF LOKALUDVALGET

JENS KRISTIAN JENSEN
ALDER: 0 48 år
ERHVERV: 0 Arbejder med udsatte borgere i Sydhavnen
BOPÆL: 0 Husum
FAGUDVALG: 0 Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget

HVORFOR VALGTE DU AT STILLE OP TIL LOKALUDVALGET?

Fordi jeg er interesseret i udviklingen af bydelen og ikke mindst foreningslivets bidrag til at gøre vores område godt at leve og bo i. At være
en del af lokaludvalget, giver mig mulighed for at støtte op om de mange
gode kræfter der findes i vores område.

HVILKE OMRÅDER VIL DU FOKUSERE PÅ I DIT ARBEJDE?

Jeg vil især fokusere på udviklingen af fritids- og idrætslivet for bydelens
børn og unge, som en smeltedigel for fremtidens voksne – på tværs af
geografiske og sociale skel, men jeg vil også interessere mig for bydelens
trafik- og transportforhold, både i forhold til privat og kollektiv transport.

HVORDAN SER BYDELEN UD OM FIRE ÅR?

Borgerne har en stærk oplevelse af at være fælles om bydelens særlige
muligheder og udfordringer, hvor foreningslivet spiller en mere synlig
rolle i byudviklingen, og hvor der er kommet flere løsninger på både de
stigende trafikmængder og fremtidens kollektive trafik.
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Hvorfor hedder det

Brønshøjholms Allé

Man skal ikke langt tilbage i historien, før Brønshøj
og Husum var landsbyer med spredte gårde. Det
vidner flere vejnavne da også om. Brønshøjholms
Allé henviser til en gård, der lå på en holm i Utterslev
Mose, og Brønshøjsgårdsvej er opkaldt efter en gård,
der måtte lade livet for vejen, der fik dens navn. I
Husum finder man Arildsgårdvej, der er opkaldt efter
gårdejeren Arild Pedersen. Gården brændte i 1948 – og
i stedet for landbrug kom der så boliger på området.
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NYT MEDLEM AF LOKALUDVALGET

ALINA PROTSYK
ALDER: 0 33 år
ERHVERV: 0 Selvstændig, Diplomingeniør i Proces 
& Innovation
BOPÆL:0 Husum
FAGUDVALG: 0 Byudviklingsudvalget

HVORFOR VALGTE DU AT STILLE OP TIL LOKALUDVALGET?

Jeg brænder for at gøre en forskel for min bydel. Derfor stillede jeg op. Der
manglede en repræsentant fra almindelige boliger i Husum og et ungt
medlem. Der kommer til at ske mange fornyelser i området, så det er vigtigt at have indflydelse og gøre opmærksom på, hvem der bor i området
samt at der sker et generationsskifte i Brønshøj.

HVILKE OMRÅDER VIL DU FOKUSERE PÅ I DIT ARBEJDE?

Jeg vil fokusere på at gøre vores bydel attraktiv og tryg at bo i og den skal
være kendt som Københavns grønneste bydel, som tiltrækker unge og
børnefamilier samt iværksættere.

HVORDAN SER BYDELEN UD OM FIRE ÅR?

Der vil være et naturværksted med aktiviteter, som har fokus på at øge
interessen for naturvidenskab hos børn og unge. Der vil være flere cykelstier, færre trafikulykker og flere kreative og grønne iværksættere i
bydelen, nyt lægehus og attraktivt handelsliv samt turisme.
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Hvorfor hedder det

Bytinget

I 1924 fik en lille plads i Brønshøj navnet Bytinget, og
to år senere kom Bystævnet til i Husum. Begge navne
henviser til steder midt i landsbyerne, hvor bønderne
traditionelt mødtes for at diskutere forskellige emner.
Der er næppe sammenhæng mellem navnene og
stedernes historie.
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NYT MEDLEM AF LOKALUDVALGET

DAVID GROLIN
KRISTENSEN
ALDER: 0 45 år
ERHVERV: 0 IT-specialist
BOPÆL: 0 Husum
FAGUDVALG: 0 Byudviklingsudvalget

HVORFOR VALGTE DU AT STILLE OP TIL LOKALUDVALGET?

Jeg stillede op, fordi jeg gerne vil have et livligt lokalområde med et rigt
erhvervsliv og fritidsmuligheder. Jeg vil gerne have, at 2700 bliver pænere
med flere cafeer og udeservering. Det skal være en bydel med flotte og
rene omgivelser. Entreprenører i området skal pålægges ordenlig reetablering og at der skal bygges pænt.

HVILKE OMRÅDER VIL DU FOKUSERE PÅ I DIT ARBEJDE?

Jeg vil fokuserer på trafik, erhvervsliv og foreningsliv – særligt for de
unge. Jeg håber, at der vedbliver at være udviklende og selvstændiggørende aktiviteter for vores unge samt sportsmuligheder med ordnede forhold for alle. Jeg vil gerne have, at folk i 2700 i stedet for at køre til Rødovre
Centrum vil få øget mulighed for at lave større indkøb på eller omkring
livsnerven Frederikssundsvej.

HVORDAN SER BYDELEN UD OM FIRE ÅR?

Jeg håber, at der er truffet beslutningen om en metro eller som minimum
etableret en BRT-busforbindelse med nem og hurtig transport, der giver
plads til brede fortove, gode cykelstativer og plads til biler.
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Hvorfor hedder det

Ruten

I Tingbjerg er de fleste gadenavne meget konkrete.
Ruten hedder Ruten, fordi det er områdets hovedstrøg. Trappegavl har fået navnet på grund af ind
murede sten i trappeform på gavlene, Virkefeltet
refererer til den pædagogiske legeplads, og Langhusvej henviser til den lange bygning langs vejen.
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FAKTA

HVAD GØR JEG, NÅR…
… jeg vil aflevere mit affald?
Affald kan afleveres flere steder, bl.a.:

Bispeengen Genbrugsstation
Bispeengen 25, 2000 Frederiksberg
Genbrugsstationen Marielundvej
Marielundvej 49, 2730 Herlev
Tingbjerg Nærgenbrugsstation
Ved Bygården 2, 2700 Brønshøj
Genbrugsstationen,
Turbinevej, 10, 2860 Søborg

… jeg vil i kontakt med kommunen om alt
fra pas og kørekort til sociale spørgsmål?
Borgerservice Brønshøj
Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Torv
2700 Brønshøj
Telefon: 33 66 33 66

... jeg eller en anden kommer til skade,
eller ved sygdom?
Ring 1813
Bispebjerg Hospital
Skadestue (akutmodtagelse)
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København V

… jeg vil låne bøger, musik eller lignende?
Så besøg et af bydelens biblioteker:

Brønshøj Bibliotek
Frederikssundsvej 175, 2700 Brønshøj
Telefon: 82 20 57 40
Husum Bibliotek
Frederikssundsvej 290, 2700 Brønshøj
Telefon: 38 28 14 76
Tingbjerg Bibliotek
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
Telefon: 38 60 78 00

… jeg vil finde en forening, ældreklub eller
idrætsforening?
Se f.eks. EnergiCenter Voldparkens hjemmeside.
Centeret huser mange foreninger og frivillige aktiviteter:
www.energicentervoldparken.dk

… jeg vil slappe af, eller ungerne vil lege?
Så kig på kortet bagerst i guiden. Her finder du legepladser og
rekreative områder markeret.

36

… jeg vil have en kulturel oplevelse?
Så besøg et af bydelens kultur- og medborgerhuse:

Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj
www.pilegaarden.kk.dk
Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
EnergiCenter Voldparken
Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj
www.energicenter.dk

… mit barn skal i vuggestue
eller børnehave?
Se informationer om bydelens institutioner og skriv dit barn
op via www.kk.dk under ’Pasning og skole’.

… jeg opdager et hul i vejbelægningen?
Så giv kommunen besked via app’en ’Giv et praj KBH’, som kan
hentes til iPhone og Android. Læs mere på www.givetpraj.kk.dk

… jeg skal have fat på politiet?
Der er fire lokalbetjente tilknyttet bydelen, som du kan kontakte, hvis du har oplysninger eller vil have gode råd om tryghed og sikkerhed:

- Tingbjerg, tlf.: 72 58 96 31
- Husum, tlf.: 72 58 96 32
- Brønshøj, tlf.: 72 58 96 33
- Bellahøj, tlf.: 72 58 96 34
Hvis du har anmeldelser og tips om indbrud, hærværk og
færdselsuheld, ring 1-1-4,
Ved akut udrykning eller livsfare, ring 1-1-2.
Københavns Politi, Station Bellahøj
Borups Allé 266, 2400 København NV

… gadelyset ikke virker?
Hent app’en ’Giv et praj KBH’ (se ovenfor) og meld fejlen. Eller
kontakt kommunens vagtstation på telefon 38 88 24 24.

… når jeg ikke har strøm, varme eller vand?
VARME, VAND & BYGAS:
Hofor – tjek driftstatus her: www.hofor.dk
Man.-tors.: 08:30-15:30
Fredag: 08:30-14:30
Telefon: 33 95 33 95
Akutte fejlmeldinger – uden for åbningstid: Telefon: 38 88 24 24
STRØM; GAS & NATURGAS:
Ørsted – tjek driftstatus her:
www.orsted.dk
Døgntelefon: 72 10 20 30
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FÅ INDFLYDELSE

SÅDAN KAN DU
ENGAGERE DIG I UDVIKLINGEN AF DIN BYDEL
FAGUDVALGENE: Selv om du ikke er valgt ind i lokaludvalget, kan du
alligevel blive en direkte del af dets arbejde. Ved at blive en del af et fagudvalg under Lokaludvalget, kan du gå i dybden med det, der interesserer dig allermest – uden at være valgt ind i Lokaludvalget.

TILHØRERNES PUNKT: Hvert lokaludvalgsmøde starter med "Tilhø-

rernes punkt", hvor alle borgere i bydelen kan dukke op og kort fortælle,
hvad de har på hjerte – eller stille spørgsmål til Lokaludvalget.

FACEBOOK: Du kan følge Brønshøj-Husum Lokaludvalg på Facebook
og gå i dialog med udvalget på den måde.
BYDELSPULJEN: Hvis du har en god ide til et sportsligt, kulturelt, re-

kreativt eller socialt arrangement, kan du søge penge i bydelspuljen. På
den måde kan du påvirke den kulturelle og aktive udvikling i BrønshøjHusum.

INDSIGELSER OG KOMMENTARER: Mange større planer – for

eksempel lokalplaner for byggeri og byudvikling – bliver sendt i høring af
Københavns Kommune. Her kan alle borgere komme med indsigelser og
kommentarer. Høringer kan findes på blivhoert.kk.dk

BORGERMØDER OG INTERESSEGRUPPER: Lokaludvalget inviterer til deltagelse i forskellige arrangementer, borgermøder og nabogrupper, når lokale emner og bydelsplanens indsatsområder skal debatteres.

BESTYRELSER OG FRIVILLIGT ARBEJDE: Ved at engagere dig i

for eksempel skolebestyrelser eller idrætsforeninger, kan du lægge vejen
for den enkelte skole eller forening – og dermed påvirke et lille hjørne af
din bydel.

BLIV HØRT GENNEM BORGERPANELET

I oktober 2016 lavede Brønshøj-Husum Lokaludvalg et borgerpanel. Knap
3.700 af bydelens 35.000 borgere over 15 år er medlem.
Borgerpanelet er en slags rådgivende organ for Lokaludvalget, der fireseks gange årligt sender spørgeskemaer ud. Svarene bliver brugt i udvalgets arbejde.
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Hvorfor hedder det

Herbergvejen

Nogle gange skifter ord betydning – og de færreste
ville nok kalde et vandrerhjem for et herberg i dag.
Men da Herbergvejen i Brønshøj fik sit navn i 1956,
var det blot fordi, den førte til ungdomsherberget på
Bellahøj.
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OM LOKALUDVALGET

Alle Københavns Kommunes 12 bydele har et lokaludvalg
– et kommunalt udvalg nedsat af borgerrepræsentatio
nen for fire år, hvor der sidder lokale repræsentanter for
politiske partier, foreninger, klubber, institutioner m.m.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg blev nedsat i 2008. Lokaludvalget har fem
faste arbejdsgrupper kaldet fagudvalg. Det er åbent for alle at deltage i
fagudvalgenes arbejde.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg holder møde en gang om måneden. Det
er offentlige møder, og dagsorden og referat kan ses på lokaludvalgets
hjemmeside.

LOKALUDVALGETS FORMÅL

Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal:
•	være bindeled mellem borgerne i bydelen og politikerne
i Borgerrepræsentationen
•	udtale sig om lokale sager, inden Borgerrepræsentationen træffer
beslutning
•	administrere en pulje til lokale aktiviteter

HVEM SIDDER I LOKALUDVALGET?

Der sidder i alt 23 medlemmer i Brønshøj-Husum
Lokaludvalg:
• 9 medlemmer er fra de politiske partier (2018-21)
•	14 medlemmer vælges blandt bydelens foreninger på et 		
valgmøde

FAGUDVALG

De fem fagudvalg er:
• Miljøudvalget
• Kulturudvalget
• Social- og Sundhedsudvalget
• Byudviklingsudvalget
• Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget

PULJEMIDLER

B rønshøj-Husum Lokaludvalg administrerer en pulje på 1,58 mio. kr.
til lokale aktiviteter i 2021. En del af disse midler bruger lokaludvalget
på Bydelspuljen, som kan søges af alle bydelens borgere, grupper, foreninger, m.m. Der er syv årlige ansøgningsfrister og sekretariatet giver
gerne sparring på din ansøgning.
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SEKRETARIATET
CAMILLA STOLT NIELSEN
LOKALUDVALGSSEKRETÆR OG
SEKRETARIATSLEDER

Jeg er lokaludvalgets sekretær og leder af lokal
udvalgets sekretariatet. Jeg understøtter lokal
udvalget, forretningsudvalget og koordinerer
sekretariatets opgaver. Og så er jeg optaget af, at
københavnere, foreninger og interessenter, som
bor, lever og har aktiviteter i vores bydel, engagerer sig i udviklingen af
Brønshøj-Husum. Baggrund Jeg er uddannet cand.soc. socialrådgiver
fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet med understøttelse af
frivillige og socialt udsatte. Kontakt mig om lokaludvalgets møder og
arbejde, spørgsmål og gode ideer. Når jeg ikke er på arbejde… er jeg at
finde enten på gader og grønne områder i Brønshøj, hvor jeg bor med min
familie – eller på Møn, hvor jeg er vokset op.
Ring til mig på 2677 1049 / Send mig en mail på lj8E@kk.dk

MARIE HOLM-ANDERSEN

PULJE- OG PROJEKTMEDARBEJDER
Jeg hjælper lokaludvalget med at administrere
Bydelspuljen, hvor jeg rådgiver ansøgere om
puljens formål, udbetaler tilskud og bistår lokaludvalget, når de diskuterer, om ansøgninger lever
op til Bydelspuljens støttekriterier. Jeg understøtter desuden lokaludvalget Kulturudvalg og
Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalg. Baggrund Jeg er cand. mag. i
Dramaturgi (Aarhus Universitet) og Moderne Kultur og Kulturformidling
(Københavns Universitet). Jeg har været ansat i lokaludvalgssekretariatet
siden 2013 og har derudover en solid portion erfaring fra frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Kontakt mig om… Hvordan du sender en
ansøgning til Bydelspuljen og hvilke lokale samarbejdspartnere, der kan
bidrage til din projektidé. Jeg kan også fortælle om, hvad lokaludvalget
arbejder med inden for kultur, foreningsliv og børn & unge.
Når jeg ikke er på arbejde… Er jeg hjemme i Jonstrup, hvor jeg hygger
med mine to piger og min mand, roder i haven eller planlægger hvilken
verden eller tidsperiode mit næste rollespilseventyr skal bringe mig til.
Ring til mig på 2499 0213 / Send mig en mail på ck23@kk.dk

JENS CHRISTIAN ELLE

NATUR- OG MILJØMEDARBEJDER
Jeg har siden 2011 arbejdet tæt sammen med
miljøudvalget om at realisere indsatser, der skal
forbedre miljøtilstanden og skabe en rigere natur
i bydelen. Jeg er meget optaget af at være med til
at skabe lokale netværk af engagerede borgere,
der har tid og lyst til at gøre en forskel for natur
og miljø. Baggrund Jeg er uddannet i geografi og voksenpædagogik fra
Roskilde Universitet, og har siden skrevet en Phd på Danmarks Tekniske Universitet. Sideløbende har jeg arbejdet på græsrodsniveau med
lokalsamfundsudvikling. Kontakt mig … Hvis du har ideer til grønt projekt, har lyst til at være med i Miljøudvalget, eller har spørgsmål om de
igangværende projekter i bydelen. Når jeg ikke er på arbejde… Er jeg
hjemme i Jystrup på Midtsjælland sammen med min kone, vores to børn,
vores hund, kat, kanin, høns, akvariefisk og en mangfoldig have fuld af
insekter, blomster og hønselort.
Ring til mig på 4027 1049 / Send mig en mail på zn6e@kk.dk
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DITTE TØFTING-KRISTIANSEN
PROJEKTMEDARBEJDER

Baggrund Jeg er kandidat i Statskundskab, uddannet sprogofficier, og har erfaringer fra frivilligt
foreningsarbejde i bl.a. elev- og studenterbevægelsen. Siden 2015 har jeg arbejdet i lokaludvalgets sekretariat. Kontakt mig om Borgerpanelundersøgelser, b yudvikling og sundhedsnetværket.
Når jeg ikke er på arbejde… Hænger ud på Nørrebro med mand og barn
eller luger ukrudt i kolonihaven i Herlev.
Ring til mig på 3881 1049 / Send mig en mail på ea4v@kk.dk

DINA KALKRUP

KOMMUNIKATIONS- OG ØKONOMIMEDARBEJDER
Jeg laver forskellige opgaver lige fra Facebook
opslag til betaling af faktura. Og så fik jeg implementeret en Instagram profil.
Baggrund Jeg er kandidat i Sprogpsykologi og interesserer mig meget for sprog og kommunikation.
Forståelse mellem mennesker og klar kommunikation er vigtige fokuspunkter for mig. Kontakt mig hvis du gerne vil have
delt noget på vores platforme eller hvis du skal sende en faktura til sekretariatet. Når jeg ikke er på arbejde…er jeg som regel i Vanløse, hvor jeg bor
med min familie. Jeg er ofte enten ude og se mine børn spille fodbold eller
i Parken for at se FCK spille.
Ring til mig på 2033 7063 / Send mig en mail på IZ0X@kk.dk

KONTAKTINFO:

Brønshøj-Husum Lokaludvalg
EnergiCenter Voldparken
Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj
E-mail:
2700lokaludvalg@okf.kk.dk
Web:
www.2700lokaludvalg.dk
Formand: Hans S. Christensen,
E-mail: christensenhanss@gmail.com
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