
Opsamling  

Arbejdsworkshop den 29. september 2021 

Helhedsplan for Brønshøj Torv/Kulturaksen 

 

Drøftelse af de foreslåede 8 principper for helhedsplanen 
 
1. Det nye kulturhus som hjertet i det hele 
 
Begrundelser for: 

 
• Kulturhuset opfattes som det koordinerende og 

faciliterende element i hele aksen.  
• Det drejer sig om koordinering af aktiviteter /etablering af 

fællesskaber i bydelen og som informationsplatform både 
fysisk og digitalt for borgere og nye tilflyttere.  

• Kulturhuset skal være mere synligt i bydelen og på den 
måde også angive ”veje” til de mange andre ”steder” i 
kulturtilbuddene og til alle aktiviteterne.   

• Rigtigt at det åbnes op  

• Pt. ikke et drop in sted 
• Bibliotek og Pilegården bruges ikke af unge og børn 
• Pt. bruges caféer 

• Bygningens blev bygget i 1901 og fordi den altid har været 
der, så bliver den et naturligt hjerte. 

• Når kulturhuset flyttes, flyttes hjertet for kultur med. 

• Kulturhuset skal være hjertet/vifte til en række af aktiviteter 
indenfor og udenfor. 

• Der skal være en større dialog og kontakt imellem det 
kommercielle og handelslivet. Kan man løfte det til et 
samspil med det lokale handelsliv? 

• Det er der folk samles.  

• Det er der, hvor der kommer til at være tilbud til alle 
aldersgrupper.  

• Det er de fedeste steder på strækningen.  

• Det er centralt placeret.  

• Det skal være synligt at hjertet er kulturhuset 

Begrundelser imod: 

 
• Kan medføre en centralisering og fastholdelse for/ 

kulturaktiviteterne, så nogle af disse risikerer at blive 
”perifere”.  

 
Forslag om 
ændringer 

”Det nye kulturhus og Rytterskolen som hjertet i det hele”:  
Rytterskolen er også vigtig, hvorfor er den ikke hjertet? 
Rytterskolen ligger synligt, ud til torvet, og er den oplagte 
indgang. Historien om ’det to skoler’. Væk med hegn mellem 



Gamle Skole og Rytterskolen. Rytterskolen har masser af 
potentiale, som ikke har været optimalt udnyttet siden det var 
museum. 

2. Et grønt byrum med oplevelsen af park 
 
Begrundelser for • Aksen skal opleves parklignende med diversitet i rum, 

beplantning og aktivitetsindhold.  
• En park for alle, hvor forskellige rum skabt af beplantning 

og bæredygtigt anlæg giver muligheder for mange tilbud 
og aktiviteter.  

• Gadekæret skal opdateres fx bedre oprensning og evt. 
”svømmefugle”-hold – en park à la Ørstedsparken med 
variation og overraskelser i bygning/grønne rum og 
kunstværker.  

• Området indbyder ikke til ophold pt.  

• Der er meget trafik, som trænger til at blive skærmet. 

• De grønne bunkere er 1-2 meter høje – og det virker 
støjdæmpende fra trafikken. 

• Varieret terræn. 

• Der er hegn og træer imellem Rytterskolens have og Den 
Gamle Skole.  

• Sammenhængende og mere åbent grønt område  

 
Begrundelser imod • En park kan blive for friseret – denne skal ikke blive for 

åben, men stadig kunne indeholde ”romantiske” rum med 
mystik, overraskelser og egne aktivitetsudfoldelser. 

• Ikke park! Park er for pænt. 

• Godt med grønt, men ikke alt skal være helt friseret. Der 
skal være plads til biodiversitet. 

 
Andre 
kommentarer 

• Hvor meget skal ryddes og fældes? 

• Åbent haveprojekt – Havelaug? 
• Åbent brug af faciliteter – grønt område ved Vandtårn fx? 

 
Forslag om 
ændringer 

• ”Et grønt byrum med oplevelsen af oase” 
• ”Et grønt byrum med oplevelsen af natur” 

 
3.Vandet som gennemgående element 

 
Begrundelser for • Indtænke afløb fra bygningers tage og lign. i de 

nuværende og allerede eksisterende elementer 
(Springvand på torv, Gadekær og Vandtårn som ”historie” 
og evt. udvikling)  

• Der er ikke noget vand på torvet. 

• Gadekæret er blevet lille – måske en å, der snor sig 
igennem området.  



• Vandet har en betydning – springvandet er en magnet for 
børnene og tiltrækker. 

• Skybrudssikring 
• Historien om Brønshøj = Vand. Den blå bydel. Vi har også 

Utterslev Mose og fæstningskanalen. 
• Springvand, gadekær, vandtårnet.  
• Godt princip 
• Undersøge – hvor er kilderne og hvor går åen? 

• Der bliver meget vådt og mudret ved Brønshøjvej 17 når 
det regner, kan man regnopsamle? 
 

 
Begrundelser imod • Rigeligt i de allerede 3 nævnte vandelementer. Måske 

slette princip, da et sådant princip kan blive meget 
bindende for de elementer som endeligt foreslås i 
helhedsplanen. Det er jo et meget lille areal, vi reelt taler 
om.  

• Vi brænder ikke meget for det. 

 
Andre 
kommentarer 

  
• ”Vand” bør indgå i navnet for Kulturaksen og/eller det nye 

kulturhus.  

 
Forslag om 
ændringer 

• Kan evt. kombineres med ”Et grønt byrum”: ”Et grønt og 
blåt byrum” 

 
 

4. Understøttelse af grøn mobilitet 

 
Begrundelser for 

 
• Den ”grønne” mobilitet skal medtænkes i forhold til 

rigeligt med cykelpladser/-stativer omkring kulturaksen 
og evt. cykling mellem aksens elementer 
Torv/Pilegård/Vandtårn.  

• Stier skaber sammenhæng.  
• Der er ikke optimale cykelforhold pt, særligt er 

Krabbesholmsvej farlig pga. busser m.v.  
• Masser af børn og unge kommer til at bevæge sig 

gennem området, og det er vigtigt de føler sig sikre og 
velkomne.  

• Hvis mange flere mennesker skal have lyst til og mulighed 
for at færdes i området, så skal det være hyggeligere og 
nemmere. 

• Grønne stier er fint. Plads til offentlig trafik, gerne færre 
biler. 

• Snoet sti eller vandresti igennem området, hvor man kan 
bevæge sig. 

• Princippet er godt 



• 8-tals sti – hele vejen ned til Vandtårnet 

 
Begrundelse imod • Kan opfattes som delelement af princip 2 – Et grønt 

byrum. 

 
Andre 
kommentarer 

• Det er væsentligt at definere grøn mobilitet i dette princip.  
• Kulturaksen kan ikke indeholde plads til cykling og 

motionsaktiviteter, da der ikke anses plads nok til dette. 
Det grønne område og derfor ”mobiliteten” kan 
udelukkende være gående og vandrende fx med 
barnevogn og lign. Der skal også tænkes på 
tilgængeligheden og de svagere grupper børn/svagt-
gående, som ved cykling/løb vil blive sårbare. 

• Der skal ikke cykler ind i området, men det skal være nemt 
at komme til området på cykler. 

• Hvad med børn på cykler mv? 
 

Forslag om 
ændringer 

Kan evt. slås sammen med ”Et grønt byrum”. 

 

5. Et åbent og sammenhængende område 
 
Begrundelser for • Et ”åbent” område er tryghedsskabende og giver god 

orienteringsmulighed. Desuden understreges 
sammenhængen og det er fornuftigt at give god 
mulighed for at aktiviteter kan flyttes ud/ind. Hegn 
nedbrydes mellem skole og gadekær.  

• Indgang og adgang fra flere sider er en god ting 

• Mennesker tiltrækker mennesker! 
•  Det skaber tryghed. En følelse af medejerskab og 

fællesskab.  
• Mange af udearealerne virker pt som ’en lukket klub’. 
• Godt princip – prioriteres højt 

• Rytterskolens have er hyggelig, men for indelukket og 
mørk. 

• Haven til Rytterskolen er et lukket område. Der er hæk hele 
vejen rundt og måske svært at se.  

• Skummel beplantning skal væk. Åbent område med 
indkig. Gerne mere fast belysning. 

• Haven skal kunne bruges af alle. 
• Noget skal fortælle eller vise, at haven er der eller er åben? 

Evt. udeservering i haven? 
 

Begrundelse imod • ”Åbenheden” og nedlæggelsen af hegn skal være ”med 
måde”. Da det også er vigtigt at fastholde/skabe små rum, 

som giver mulighed for ”privathed” i aktiviteterne.  

 



Andre 
kommentarer 

• Der skal være dialog mellem private og offentlige aktører 
ift. samspil. 

• Naboerne til Brønshøjvej 17 kan blive en barriere i forhold 
til at få åbnet op. Der har tidligere været ønske om en låge 
i et hegn som blev modarbejdet. 

• Hvorfor egentlig skabe sammenhæng langs hele aksen? 
Skal man ikke hellere fokusere på at lave tre velfungerende 
’øer’ (Torvet, Brønshøjvej 17, Vandtårnsgrunden)? 
Kulturakse-tanken kan virke ekskluderende. Til eksempel: 
Hvad med Brønshøj Kirke? Hvad med Bröns? Hvad med 
Brugsen? Et svar til det spørgsmål: Baggrunden for 
samtænkningen er ønsket om et stort kulturhus. Når man 
ikke kan få det, så må man samtænke alle 
kulturbygningerne. 

 
Forslag til 
ændringer 

Evt. slå sammen med princip 6: ”Fleksibel anvendelse”. 

 
6. Fleksibel anvendelse af ydre og indre ”rum”, redskaber og 
installationer 
 
Begrundelser for • Meget vigtigt og væsentligt med fleksibilitet og at give 

spontane muligheder. Et meget grundlæggende princip 
for Helhedsplanen.    

• Det skal være nemmere at lave forskellige aktiviteter.  
• Anlæg af f.eks. en skaterbane vil tage for meget plads. 

• Ting skal kunne anvendes i forskellig sammenhæng 
• Fleksibilitet så det kan bruges til forskellige ting, men 

stadig gerne indbyder til specifikke aktiviteter.  
• God ide. Fint princip. 

 
Begrundelser imod • Permanente indhold kan være begrænsende for nye 

aktiviteter og ikke give fornødne muligheder for 
fleksibilitet.  

• Fleksible rum kan blive intetsigende, udvandede. Hvis 
man som fx børnefamilie skal have lyst til at tage et sted 
hen, så skal man lokkes af noget specifikt. Der er behov for 
noget der er spændende og genkendeligt. 

 
 
Andre 
kommentarer 

• Hvad med legepladsen? Skal det genovervejes? 
• Fast installation som pavillonen med fleksibel anvendelse 

til teater, koncerter, fællesspisninger mv.  

• Fleksibelt, så det ikke ’larmer’, rent visuelt. Ikke nogen gule 
metalstativer.  

• Ting skal ikke være arkitekttegnede og smarte, men 
ubrugelige. 
 

7. God mulighed for at orientere sig i området 



 
Begrundelser for • Meget positivt og nødvendigt med mulighed for at 

orientere sig i og over området. Det er alfa og omega for 
stedet.  

• Det er altafgørende for at folk bruger tilbuddene, at man 
ved hvad der sker hvor. Man skal blive inspireret. 
Kombination af at kunne orientere sig og få viden om 
området. 

 
Begrundelse imod  
Andre 
kommentarer 

• Der kan evt. udvikles en app, som illustrerer aktiviteterne 
og giver mulighed for hurtigt at kunne deltage. Også her 
give mulighed for spontan etablering af fællesskab 
omkring en kortere eller længere aktivitet i Kulturhuset 
eller på området. 

• Skiltning og lys indtil have og Vandtårn. 
• Eks. i Brøndby ved ’Brønden’ – plancher på jorden 

fortæller om Køgevejens oprindelse og historiske 
fortællinger. Eksisterende bygninger portrætteres så. Her 
er også bemandet container – hvor man kan få 
infomaterialer om, hvad der sker i kommunen. 

• Plancher/skilte med billede af de forskellige bygninger og 
viden og oplysning om dem. 

• Rytterskolen som åbent borgerhus, hvor man også kan 
drikke en kop kaffe og komme idéer i en postkasse. 
Hvorfor skal caféen være i Den Gamle Skole? 

• Pilegårdens infoskærme er gode. 

• Infoskærme, ensartet skiltning, oversigtskilte. 

 

8. Nem adgang til igangsætning af aktiviteter 
 
Begrundelser for • Et meget vigtigt princip. Vi har i de andre ovenstående 

kommentarer understreget behovet for etableringen af 
spontane og fælles aktiviteter for alle. Dette kræver steder 
og installationer, som er overskuelige og sikrer nem 
tilgang på området og i anvendelsen deraf. Det er faktisk 
et demokratisk princip, som også vil sikre en mindre 
”bureaukratisk” forvaltning af aktiviteterne.   

• Det skal ikke kun være aktiviteter, der iværksættes af 
kulturinstitutioner og foreninger, men også af det private 
erhvervs- og handelsliv. 

• Forudsætning for aktiviteter er, at der er adgang til el og 
vand mange forskellige steder. 

• Gennemskuelig demokratisk organisering = nem booking 
• Dette princip kan gøre det nye kulturhus mere åbent end 

det eksisterende Kulturhuset Pilegården, mere 
’forsamlingshus’ end ’kommunalt center’. 



• Hvis man ikke ved, at man kan lave aktiviteter, så er det en 
barriere.  

• Installationer med styret fri adgang er en god ide. 

 
Begrundelse imod • Er måske overflødigt som princip – men skal være et 

gennemgående grundlag for alle principper! 

 
Andre 
kommentarer 

• Nem adgang til vand og strøm, opbevaring. 
• Der er plads i bunkeren, evt. til opbevaring af materialer. 
• Der skal ikke laves store faste installationer, men 

installationer med fleksibel anvendelse. 
• Ærgerligt, hvis der er krav om, at man skal være en 

forening, for at lave aktiviteter.  
• Er der plads til nye aktiviteter og foreninger i det nye 

kulturhus, når de fleste foreninger flytter med?  

• Fælles festivaler. Kulturdag. 

 
De 3 vigtigste principper ifølge grupperne 

 
Gruppe 1 
”1. Det nye kulturhus og Rytterskolen som hjertet i det hele” + ”8. Nem adgang til 
igangsætning af aktiviteter er vigtigst.” ”2. Et grønt byrum” + ”5. Et åbent og 
sammenhængende område” er også vigtige. 
 
Gruppe 2 

1. Kulturhuset er hjertet 

2. Åbent og sammenhængende område (understøttes af vand og grøn mobilitet) 

3. Nem adgang og fleksibilitet til igangsætning af aktiviteter (nem anvendelse til el 

og vand, plads til anvendelse i bunkeren og at kunne orientere sig) 

Gruppe 3 
Gruppens indstilling omkring de vigtigste: 
Ud fra ovennævnte beskrivelser under de enkelte principper har gruppen prioriteret 
følgende 3 principper som de væsentligste. Selvom vi anerkender risikoen for at 
detaljeringsgraden bliver mindre, foreslår vi, at flere af de andre principper kan 
underlægges disse 3 vigtigste.  
Princip nr. 1 Det nye kulturhus som hjertet i det hele. Det er gruppens opfattelse efter 
drøftelsen, at dette princip også dækker/ kan dække princip nr. 7, da Kulturhuset vil 
være og blive platform for information og afvikling af aktiviteter. 
Princip nr. 2. Et grønt byrum med oplevelsen af park. Det er gruppen opfattelse at 
dette princip dækker/ kan dække det meste i indholdet i princip nr. 5, idet det konkrete 
anlæg med vægt på det grønne parklignende byrum vil sikre åbenheden og 
sammenhængen, især hvis dette indskrives i princippet.   
Princip nr. 6 Fleksibel anvendelse af ydre og indre ’rum’, redskaber og installationer. 
Gruppen anser dette som et meget vigtigt princip, som det også fremgår af vores 
bemærkninger dertil.  Som nævnt ved de andre vigtige principper er det gruppens 
opfattelse at dette princip også kan dække princip nr. 8, da den fleksible indretning m.v. 
er en forudsætning for en nem og umiddelbar igangsætning af nye aktiviteter. En mere 
permanent indretning vil være en bremse for nye aktiviteter og spontane 



aktivitetsfællesskaber. Det skal dog nævnes, at også det kontinuerlige i 
kulturaktiviteterne er et vigtigt og tryghedsskabende element for gruppen. 
Idet vi henviser til vores bemærkninger under de enkelte principper, tolkes princip 3. 
Vand som tema (dog med eksisterende vandelementer) og 4.Grøn mobilitet (dog 
med cykelparkering) som svage principper, som i gruppen øjne evt. kan undlades. 
 
Gruppe 4 
1. Et åbent og sammenhængende område 
2. Et grønt område med oplevelsen af park natur 
3. Fleksibel anvendelse og Nem adgang til igangsætning 
 
Gruppe 5 (intet noteret) 

 

Forslag om nye principper 
 

• Få historien med! 
• Bæredygtighed i alle planens elementer:  

indretning/anlægsarbejder/teknologier og brug af aktiviteter. Demokrati og 
åbenhed for inddragelse af nye input/aktiviteter. Nem og ikke bureaukratisk 
facilitering af dette. Levende rum – bæredygtigt demokratisk brugerdrevne 
oplevelser (byttedag, dans, fællesspisning). 

• For alle aldre – alles behov: Torben drømmer om et torv for alle: Der mangler et 
princip, der rummer os alle (torvet skal have tilbud til alle aldersgrupper, alle 
brugergrupper, alle behov). Hvordan indtænkes alle?  

 

Konkrete idéer - parret med principper 
 
 
1. Det nye kulturhus 
som hjertet i det 
hele 

• Skiltning fysisk på Gl. Skole, der kan ses fra 
Frederikssundsvej 

• Rytterskolen – børnekulturhus 
• Rytterskolen – gerne café med udeservering også i haven 

• Kulturhusets mange aktiviteter ud fra kulturhuset 
• Café, madpakkehave 
• Cykelparkering 
• Infotavle på torvet 

• Rytterskolen som ’indgangsparti’, mødested med lille café. 
Evt. foreningsdrevet. Ikke muligt at booke til ’lukkede’ 
arrangementer. Medborgerhus. Debataftner. 

• Miniudstilling i Rytterskolen om Kulturaksen. Forklaring af 
de historiske bygninger på væggene. Showcase’e hvad 
der sker i bygningerne pt.  
 

 
 
2. Et grønt byrum 
med oplevelsen af 
park 

• Blomsterkrukker med skiftende blomster 

• Byhaver – Højbede som børneaktivitet eller ”Nyttehave” – 

forening 

• Flere steder man kan sidde sammen 

• Flere aktiviteter for børn 5-12 år 



• Udvidelse af scene (?) til amfiteater 

• Brønshøj Torv gøres grønnere og bliver en ’oase’. 

Målgruppe: caféhygge, leg, afslapning 

• Ned med gamle legehuse og op med naturlegeplads 

 
 
3. Vandet som 
gennemgående 
element 

• ”Vandflise” der binder bygningerne sammen 
• Skybrudssikring/afvanding på Brønshøjvej 17. Meget flad 

parktingsplads. 
• Vandtårnet som café på taget og baderum 
• Find vand/klide og fritlæg 

 

 
 
4. Understøttelse 
af grøn mobilitet 

• Hygge-, oplevelses-, gå- og løbesti rundt om hele 
området.  

• Historiske plancher + skulpturer, sjov. 
• Veje gennem Brønshøjvej 17 til vandtårn og Gamle Skole 
• De små steder belyses/åbnes mere op 

• Bedre gå-/cykel-forhold ved Krabbesholmvej (gadekæret 
også) 

 
 

 
5. Et åbent og 
sammenhængende 
område 

• Fast børnehus man kan dumpe ind i (Hoppeloppen) 
• Opstamme nogle træer 

• Svævebane 
• Skab sammenhæng mellem områderne gennem fælles 

arrangementer 
• Riv hegnene ned (især gadekæret) eller lav porte i hvert 

hegn 

• Ned med hegn og unødvendigt buskads 

• Guidet tur – en snoet sti gennem området med 
info/historisk info på tavler (historiske nedslag) 

• Flere veje – stien fra Krabbesholmvej til Pilegården (fra 
bagsiden)  
 

 
6. Fleksibel 
anvendelse af ydre 
og indre ”rum”, 
redskaber og 
installationer 

• Servering kaffe på torvet 
• Tilladelse til salg af kaffe, grøntbod o.l. på torvet 

• Indendørs legeunivers i pavillonen/børnefokus 

• Ny café med brætspil på Brønshøjvej 17 
• Pavillon som sted man kan booke til studierum m.v. 
• Børnehus med redskaber der kan tages udendørs 
• Pavillonen som festlokale, hvor man selv må have mad 

med.  

• Rytterskolen som børnekulturhus og værkstedshus, der 
har børn som målgruppe i dagtimerne og voksne om 
aftenen. 

 • Orienteringen omhandler også arrangementer – lavet af 
lokale foreninger 

• Infoskærme 



7. God mulighed 
for at orientere sig i 
området 
 

• Oversigtskort 
• Ensartet skiltning 
• Ensartet belysning 
• ”Gamle” gas-lysmaster 

 
 
8. Nem adgang til 
igangsætning af 
aktiviteter 
 

• Bedre mulighed for at benytte natur til aktiviteter 
• Spilleskab 

• Låne ting via sygesikringsbevis 
• App/digital kalender/fysisk mødested 

• Demokratisk inkluderende overblik over aktiviteter og 
muligheder 

• Grejbank 
• Digital platform til samskabelse: Ting man kan låne. 

Grejbank. Idéer til samarbejdsprojekter.  

• Nem kalenderbooking af indendørs og udendørs 
områder. Evt. KKs arrangementtilladelsesfunktion åbnet 
op, så man kan se, hvornår hvad er ledigt.  

 
 
Historie/Historiske 
elementer 

• Historisk åbent arkiv/museum 

• Historiske stationære plancher med historie der binder 
området sammen 

 
 
Bæredygtighed 

• Støjskærm mod Frederikssundsvej 

 

 

 

 


