
 

  
Noter fra udviklingssamtale med erhvervslivet ved 
Brønshøj Torv 

 

Dennis: Spørger til planer for etablering af letbane.  

 

Kirsten: I lokaludvalget er der generelt opbakning til ønsket om en me-

tro til bydelen. Opfordrer til forretningslivet slår sig sammen og kom-

mer med en henvendelse til BR (og lokaludvalget) om bekymringer og 

ønsker i forhold til letbane/metro. 

 

Kirsten: Helhedsplanen fokuserer ikke på trafikløsninger, men vi vil 

gerne input til at løse fx støjgener.  

 

Louise: Området ved Pilegården har været brugt til Brønshøj Jazz Festi-

val, men det har været omstændigt pga. manglende strøm og vand. Det 

samme gælder Brønshøj Torv.  

 

Louise: Opfordring til at fjerne hegn ved torvet og skabe sammenhæng.  

 

Louise: Brønshøj Bistro har haft borde og stole stående ved gadekæret, 

men det er for tidskrævende fordi det skal fjernes om aftenen. Men det 

har været populært. Folk vil gerne opholde sig ved gadekæret. Der er sol 

hele dagen. Servering af mad til spisning ved gadekæret har fungeret 

som take away, da det kræver en ekstra person på vagt, hvis der skal ser-

veres fra caféen og bæres over Brønshøjvej. Når maden sælges som 

take away er gæsterne også mere tilbøjelige til at rydde op efter sig selv. 
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Søren: Præsenterer idéen om samarbejde caféerne imellem om ude-

servering ved torvet og medbestilling via en fælles app. Alex’ Vinbar og 

Brønshøj Bistro mener godt det ville kunne fungere, særligt for de yngre 

kunder. 

  

Alex: Brug for ’plug’n’play’, hvis forretningerne skal lokkes til at rykke ud 

af deres butikker og deltage ved arrangementer. Det må ikke være for 

besværligt. De praktiske ting skal fungere. Det skaber større motivation 

for at deltage.  

 

Dennis: Forslag om 4 strømtavler placeret rundt om på torvet.  

 

Alex: Ønske om lokal arrangementskoordinator, som kan kontaktes, hvis 

man fx vil lave et pop op-arrangement på torvet. Det er besværligt at 

skulle kontakte flere instanser (KFF, TMF, politiet).  

 

Lonni: Ønske om samlet aktivitetskalender for lokalområdet.  

 

Diskussion om handelsforeningens samlende rolle. Opfordring til at 

handelslivet snakker sammen og koordinerer på tværs.  

 

Alex: Ønske om opsøgende arbejde – at nogen banker på og spørger, 

om forretningerne vil være med til arrangementer m.v. 

 

Marianne: Forslag om at bruge byrummet til at skabe sammenhæng. 

Skiltning, farver, en linje på asfalten.  

 

Klaus: Kunstbelysning kan også bruges til at skabe sammenhæng. Ek-

sempel: Grønne stole på Prags Boulevard.  

 

Louise: Ønske om flytbare siddepladser. Brønshøj Bistro har ikke haft 

problemer med, at folk har taget de ting, der har stået i det offentlige 

rum. 

 

Alex: Indtænk rengøring og vedligeholdelse. Ting skal holdes pænt for 

at folk har lyst til at komme der.  

 

Louise: Problemer med fugle, der går i affaldsspande.  

 

Bjarne: Hvad er der penge til? 

Kirsten præciserer, at der er bevilget penge til etablering af nyt kultur-

hus, men ikke til helhedsplanens idéer.  
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Kirsten forklarer, hvordan Pilegården skal bruges efterfølgende. Skole-

tandlæge + overskydende lokaler, hvor anvendelsen skal besluttes. 

Bjarne: Sundhedshus i Pilegården? Hvordan spiller det sammen med 

idéerne om sundhedshus i Tingbjerg. 

 

Hanne: Forslag om musikskole. 

 

Klaus: Forslag om flere øvelokaler end de tre bunkere på torvet. 

 

Hanne: Hvorfor skal der være café i kulturhuset, når der er caféliv rundt 

om torvet? Mulighed for flere caféer i campingvogne m.m.  

 

Kirsten: Der er tale om videreførelse af samme café, som har været i Pi-

legården, på de samme betingelser (forpagtning) og som primært be-

tjener Kulturhusets foreninger og besøgende. 

 

Alex: Flere caféer ikke ville være en uheldig konkurrence til de eksiste-

rende caféer. Tværtimod vil flere forskellige café- og restaurantstilbud 

trække flere folk til området til glæde for alle. 

 

Louise: Det er mindre attraktivt at deltage i mindre arrangementer. Om-

sætnings-potentialet skal stå mål med det besvær, der er forbundet 

med at skulle ’ud af huset’. Container til opbevaring over et flerdagsar-

rangement kan gøre det mere attraktivt.  

 

Kirsten spørger til idéen om boder på torvet. Er det attraktivt for er-

hvervslivet? Svar: Hvis der er god belægning, strøm, vand og renova-

tion, så måske. Men de praktiske ting skal være på plads.  

 

Alex: Forslag om attraktiv legeplads, hvor børn kan boltre sig og foræl-

dre hænge ud – det skaber liv.  

 

Marianne: Branding er vigtig. Folk fra hele København skal tiltrækkes og 

så skal de ledes rundt langs kulturaksen og til butikkerne.  

 

Hanne: Brug plakatsøjlen på torvet.  

 

Hanne: Ikke ødelægge det eksisterende, bevar det grønne.  

 

Klaus: Torvet har mange kvaliteter, som bør bevares. Fokus bør være på 

at skabe flere adgange, mere sammenhæng.  

 

Hanne: Michelin-kvalitet-restaurant i området, fx i vandtårnet. Søg fx in-

spiration til æstetik og indretning hos restaurant Alouette, hvor man ta-

ger en rå, grafittimalet elevator før man træder ind i en smuk restaurant.  


