
Helhedsplan for Brønshøj Torv/”Kulturaksen” 

Arbejdsworkshop 13. oktober 2021 

Lokaludvalgssekretariatets noter fra gruppernes præsentation/opsamling af 

gruppearbejde 

 

Vandtårn 

Bedre ankomstplads. Belægning. Mere information om hvad der foregår.  

Øverste etage som udkigspunkt. Indgang, gerne med overdækning. Vandtårnet som 

profilbygning. Belysning, komme op. 

Vandtårnet som indgang til ”Kulturaksen” – udsigt fra toppen over hele aksen. Se alle 

”Kulturaksens” bygninger tydeligt markeret. 

 

Forbindelser 

Bedre overgang fra torvet til biblioteket, bedre forbindelse. 

Flere træer på Brønshøjvej, træer med lys på. Flagallé. Dekorere el-skabene. 

Flere indgange fra Brønshøjvej til husene. Markere med lys. Nedbryd muren nogle steder. 

Brønshøjvej som allé (træer, belysning eller anden markering). Bagudgange/små 

forbindelser. Alle veje fører til Kulturhuset. 

Markering, der leder gennem aksen. Alle veje fører til Kulturhuset. 

 

Pilegården 

Bedre og mere synlig indgang. Flytte dagrenovationsbeholderne. Flere træer og bede på 

det grønne område, men stadig plads til arrangementer. 

To indgange til ’bagvejen’. 

Parkeringspladsen bibeholdes, men forskønnes. Rydde op i haven, gentænke skuret i 

haven, fx børnekulturhus. Kreaværksted i kælderen, flytte fitness til stueetagen. Kunst på 

muren ud mod Brønshøjvej. 

Pilegårdshaven – stier og låger ind og ud. Væk med skuret i haven. Plankeværket mod 

Brønshøjvej væk. Forskønne socialforvaltningens gavl.  

 

Brønshøj Torv 



Åbne mere op omkring Gamle Skole, legeplads, gadekær. Grønt bælte mellem torvet og 

op til forhøjningen. Ud mod Krabbesholmvej, mur à la Per Kirkeby som afskærmning. 

Foran Gamle Skole: Overdækket scene/pavillon i forbindelse med café. 

Boldbur rykkes længere ud mod vejen. Pladsdannelsen skal gå ned mod kulturhuset. 

Bibeholde Rytterskolens have, men åbne lidt mere op. Scene op mod det skrånende areal. 

Fjerne beplantning mellem Rytterskolens have og Gamle Skole. 

Centrum rykkes bagud. Skolehegnet væk, rydde ud i beplantning. Lave flere forbindelser 

ved niveauforskelle. Ulempen ved at afskærme med grønt og rykke aktiviteter længere ind 

på torvet er, at man ikke så godt kan se, at der er aktivitet. Synlig reklamesøjle/skilt der 

markerer at der er aktiviteter, for at sørge for, at man ved at der er aktivitet. 


