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Borgerworkshop 7. sep. 2021 – helhedsplan for Brønshøj 

Torv/”Kulturaksen” 

Opsamling 

 

 Referent: Camilla, LU-sek 
 

1. gruppeøvelse  
Præsentation 
Lisbeth (beboer ved torvet), Jan (beboer ved torvet), Lene (beboer ved torvet), Laura Rosenvinge (BR), 
Inge (Brønshøj Jazzklub), Torben (beboer og aktiv i Handelsstandsforeningen, arrangerer 
loppemarkeder). 
 
Tanke-post 
 

• Inge ønsker en stor sal i det nye kulturhus med plads til min. 100 tilhørere. 

• Inge fortæller, at Petanqueklubben er vigtig for seniorer, banerne kunne måske ligge bag 
Rytterskolen, alternativt blive bevaret. 

• Inge ønsker bevarelse af de fine blomster bag Rytterskolen. 

• Inge ønsker mulighed for udendørs jazzkoncerter. Der er mulighed for overdækning/halvtag ved 
Pilegården. I den forbindelse grilles der. Det ønsker hun kan blive bevaret – det er hyggeligt og 
tiltrækker mange fra forskellige sociale lag. 

• Helhedsplan – snakken om letbane og metro bør medtages i en helhedsplan. Torben mener, at 
det er væsentligt, at det samtænkes politisk og ift. helhedsplanen, så det spiller sammen. 

• Målgruppe for kulturaksen – hvem er det, der skal have tilbud? Hvad med tilbud for dem, der er 
yngre og ikke er til stede i aften? Hvordan får vi fat i dem? 

• Det er væsentligt, at der er fokus på grønne løsninger og biodiversitet (ikke madproduktion), men 
så grønt som muligt, så alt ikke tilbygges. 

• Valløvej/Krabbesholmsvej bør indgå i kulturaksen ved at blive lukket, så man kan bevæge sig 
rundt på gåben. Det vil skabe bedre mulighed for at bevæge sig rundt i kulturaksen. På den måde 
kan Gadekæret blive større. 
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• Biodiversitet er ved at blive lig med ukrudt – cykelstier mv. gror til. Det opleves utrygt, fordi det ser 
u-passet og uplejet ud. Biodiversitet kan godt vedligeholdes. 

• Brønshøj Torv har flere verdener: Dagtimerne og aftenerne repræsenterer forskellige verdener. Liv 
på og omkring torvet i aftentimerne vil bidrage med en større oplevelse af tryghed. 

• Det skal være oplevelsen af en park, hvor alt er åbent og grønt. Nu er der mulighed for at nedbryde 
hegn, så området bliver et hele. 

• Græsplænen bag torvet kan være en park, hvor man har lyst til at opholde sig/tage ophold. F.eks. 
flere borde, bænke og byrumsmøbler. 

 
 

2. gruppeøvelse  
Bynatur 
Bynaturen skal ikke være for tilgroet.  
Bynaturen skal invitere til leg, ophold og bevægelse. 
En græsplæne/park, der inviterer til ophold. 
Gerne en åben pavillon på græsplænen. 
 
Kulturelle aktiviteter 
Cykelpladser nok – det er vigtigt med god cykelparkering, så der er plads til alle cykler. 
Forskellige havespil mv. kan lånes, f.eks. i Pavillonen. 
Der skal være mulighed for udstillinger og aktive workshops via mobile funktioner, der kan trækkes frem 
og ud. 
Der skal være plads til flere forskellige aktiviteter side om side. 
Koncerter for alle aldre. 
Der er ikke et udstillingssted i Brønshøj. Rytterskolen kunne være en udstillingsbygning eller et 
børnehus. 
 
Fællesskab 
Her skal også være fokus og aktiviteter til de unge, f.eks samspil mellem pavillonen og udendørs arealer, 
hvor unge kan tage ophold. 
Her skal man kunne droppe ind, man skal kunne købe billig kaffe og unge skal være/opleve sig velkomne. 
 
Leg og bevægelse 
Legepladsen er lige nu afskærmet for sig selv og bør åbnes op. 
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Vandtårnet – her vil det være godt med mulighed for at tage ophold udenfor på grunden, f.eks. inden 
udstillinger mv. 
Dem der i dag bevæger sig mest på torvet er 14-25-årige. Der skal også være plads til dem. Hvad synes 
de? Mange af dem vil bare gerne have et sted at sidde og opholde sig og købe en billig kop kaffe. 
Hvordan tilbydes der opholdsmuligheder til de unge?  
 
Lokaludvalget bør inddrage de unge og høre dem – hvad er deres ønsker? Elevrådet på skolerne bør 
spørges og inddrages, så der sikres gode muligheder til dem. 
 
De unge opholder sig på bibliotekerne, de skal spørges om, hvad de har lyst til eller gerne vil ift. 
opholdsmuligheder. Særligt etniske minoritetsunge fra Tingbjerg og Husum opholder sig og bruger 
bibliotekerne. 
 
Ro og ophold 
Man skal have lyst til at tage ophold, åbne op mod skolen, hegn tages ned, så området spiller sammen. 
Det er vigtigt med en parkoplevelse/Botanisk have. 
Der skal etableres mange flere bænke og møbler til ophold, f.eks. inspireret af den røde plads. Materialer 
skal være sikret mod hærværk. Gerne københavnerbænke, men multifunktionalitet vægtes også højt.  
Det er vigtigt med god cykelparkering. 
  
Brønshøj Torv bliver ikke brugt i dag til at tage ophold. 
 
Ældre kan godt lide at se på børn leg mv., så torvet skal invitere til ophold. 
 
Belysning er vigtig, så pladsen lyses op. 
 

 Referent: Christoffer 
 

1. gruppeøvelse  
Præsentation 
Er her p.g.a. de kulturelle arrangementer 
Har interesse for forbindelserne 
Fra spejder gruppen – har derfor interesse i området  
Der skal være noget for alle 
Grønne byrum – Aktive  



4 
 

Tryghed  
 
Tanke-post 
Plads til det kulturelle – også for de voksne  
Rumligheder – der kan mange ting – der kan bygges videre på 
Venliggør Brønshøjvej – Pullerter med lys 
Cirkelrum ved vandtårnet – Naturlegeplads 
Plads til alle – (P-pladser ved Gl. Skole) 
Flere aktiviteter for unge   
Musikscene 
Tryghed – Mere indsigt udefra 
Markering med lys at der er en sammenhæng 
Kultur kan også være natur (sanse-haver) 
Åbning mellem rytterskolen og Brh. Gl. Skole 
 
Hovedpointe 
Venliggør brønshøjvej – Åbne rumligheder = Mere tryghed 
 
 

2. gruppeøvelse  
Bynatur 
Hundene skal med i naturen, Børneleg i græsset. 
Flere træer, Grønne vægge, regnvandsbede, stier at gå rundt på, man skal kunne kigge ned på naturen, 
lys i naturen, (Lys = tryghed), der skal være bænke nok, picnic skal være muligt, blomster - ikke kun træer, 
pavilloner, vild med vilje – ikke ren park, Lærende. 
 
Kulturelle aktiviteter 
Farmers market, fællesskab omkring mad, loppemarkeder skal have plads, Fælles aktiviteter f.eks. 
vinfestival – børneolympiade, Aktiviteter der binder folk sammen på tværs af alt, biograf- koncert- 
fællessang, indretning der kan bruge i hverdagen, Kunst -overraskelser, plads til voksenleg, plads til 
udeservering. 
 
Fællesskab 
Mad sammen – fællesspisning, fællesskab på tværs, loppemarked og mad, plads til voksenleg, 
fællesskabs koncerter – fællessang, lokale aktiviteter. 
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Leg og bevægelse 
Noget der er rundt og store rutsjebaner – udfordrende legepladser for mellemstore børn, 
træning/motionsredskaber for voksne, familie-legeredskaber – kroket eller andre udendørs ”spil”, skater-
muligheder, bille-væddeløb – f.eks. i legecirklen ved vandtårnet. 
  
Ro og ophold 
Flere bænke.  
 
Hovedpointe 
Fællesskab og fællesskabsaktiviteter – ”Noget for alle (aldre)” 
 

 Referent: Søren Krøigaard 
 

1. gruppeøvelse  
Præsentation 
Lene: ’Ny’ borger – Diverse små foreninger. 
Mette: Leder af Pilegården (og Borger) 
Mikkel: Rollespilsfabrikken gennem mange år. Gartner af uddannelse. 
Jesper: Rollespilsfabrikken – glad for foreningsfællesskaber og åbne sammenhænge? 
Dorte: Borger – interesseret i en levende bydel. 
 
Tanke-post 
Lene: 
Maddyrkning (på taget af biblioteket eller vandtårnet) / bier i byen 
Museum i Rytterskolen 
Forhåbentlig lever havelaug’et videre – men haven er utryg og måske kunne glashegn bruges til at øge 
indblik uden at åbne helt? 
Farvede stier til at binde sammen 
 
Mikkel: 
Cafe for unge i nuværende cafe i Pilegården (ikke kun rollespil) 
En form for medejerskab i de grønne områder – små begrænsede områder – lidt som havelaug’et. 
 
Jesper: 
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Det skal være let at komme mellem de tre steder – så stederne bliver kendte og der kommer et flow. 
F.eks. den ’grønne sti bagom – hvor der måske skal der ske noget undervejs  (bænke, kunst, redskaber 
el.l.)   
De fysiske rammer i aksen skal lægge op til tværgående samarbejde.  
 
Dorthe: 
Det er vigtigt at helhedsplanen fastsætter principper f.eks. for diverse laug (bier, gartnere m.v.) og for at 
elementerne i aksen skal være 
Fleksible rammer for forskellige aktiviteter – ikke statiske elementer øremærket en anvendelse. 
 
Hovedpointe 
Helhedsplanens principper 
 

 
2. gruppeøvelse 
 

 
Bynatur 

o Børn i naturen – attraktivt for børn 

o Natur som fristed/oase/hverdagsagtigt 

o Rummelig natur – plads til alle 

o Naturen undervejs til job eller indkøb – der kan vise årstiderne 

o Mad i naturen – spisning – dyrkning – handel/bytte 

 

Kulturelle aktiviteter 

o Rammer for deltagere (danse, spille lege etc.) 

o Rammer for tilhørere (musik scene/biograf/taler mv) 

o Fællesskab og leg 

o Udsmykning – æstetik, der kan bruges 

o Rammer der åbner for alle 

 

Fællesskab 

o Fællesspisning 

o Plads til at kunne være der 

o Legesystemer på mobilen – geocaching – kan også binde de tre steder sammen 

o Fællesskab om driften (laug’ene) 

o Noget for de unge (skater el.l.)  
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Leg og bevægelse 

o Noget (flot/æstetisk) hvor man kan sidde, lege, og mange andre ting 

o Det samme i naturelementer, f.eks. træstammer 

o Noget der både er til fitness og børnelegeplads/forhindringsbane 

o 8 tals tanken (stien og brønshøjvej) kan også være en bane til motion, gåtur med 

barnevogn, geocaching eller andre mobildrevne lege 

o Redskaber/rammer for gammeldags lege 

 

Ro og ophold 

o Låne/leje noget udeareal à la det man kan med lokaler. 

o Skabe rum, der giver ro (inkl. Lydafskærmning ved fr. sundsvej) 

o Skabe noget hvor der er højt til loftet også fysisk med udkig til himlen. 

o Små spots à la bistroens – til en avis og en kop kaffe 

o Spots i forskellige former (kunstværker/naturelementer æstetik m.v.) 

  
Hovedpointe 
 8-talsstien 
 

 Referent: Marie, LU-sek 
 

1. gruppeøvelse 
 
 

 
Præsentation  

• Sune, suppleant i lokaludvalget, aktiv i Bellahøj 21st Barking. Mange gåture med barnevognen i 
området.  

• Andreas: Aktiv i Konservative, bor på Nordfeldvej. 

• Anni, suppleant i lokaludvalget, bor Valløvej 4 og aktiv i grundejerforeningen.  

• Henrik & Lene, bor i Brønshøj, Enigheden. Har boet her i 23 år. Vil gerne have mere gang i 
Brønshøj, der må gerne ske noget mere.  

 
 
Tanke-post 

• Musikskole, der er alt for få musikskoletilbud i Brønshøj og i København generelt.  
• Så lidt asfalt som muligt.  
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• Der er alt for mange plankeværk og hegn. Vi skal inviteres indenfor. 

• Lav hul i hegnet ved Pilegården/Brønshøjvej 17. 
• Vælt hegnet ved Brønshøj Gamle Skole. 

• Lav parkeringspladsen ved Pilegården mindre befæstet.  
• Mange dystre hegn.  

• Flere stiforbindelser.  
• Der mangler kulturtilbud og ’rum’ til de 16-25årige. Der er masser af tilbud til børnefamilier og ’de 

gråhårede’.  
• Brønshøjvej er kedelig. Kan man skabe noget, der tiltrækker folk og skaber stemning? 
• Gør Brønshøjvej til en ”sivegade” der inviterer til ophold. Læg/mal en særlig farve belægning. 

Nedsæt hastigheden til 20 km/t. Markér Kulturaksen med beplantning, blomsterkummer eller 
andet.  

• Pavillonen som udlejning til fester m.v.  
• Åbne op fra skolen og op på det grønne areal/bakken ved torvet. Oplagt ’scene’/sted til 

arrangementer som fx koncerter.  
 
 
Hovedpointe 
Vælt hegnene! Mindre asfalt/belægning/”befæstning”.  

2. gruppeøvelse 
 
 

 
Bynatur 
Leg (men ikke for meget barnestøj). Vand. Ophold.  
Passage (så uheldige elementer ikke laver lyssky ting).  
 
Kulturelle aktiviteter 
Sommerbio. Loppemarked. Koncerter. Caféer, fx har Brønshøj Bistro tilføjet området meget. Torvedag. 
Kunst. Multifunktionalitet, fx i forhold til skiftende kunstudstillinger, aktiviteter m.m. 
 
Fællesskab 
Alle aldersgrupper og segmenter kommer på Staalvand. Normalt går forskellige aldersgrupper på 
forskellige caféer, men alle kommer på Staalvand. Hvorfor mon?  
Foodtrucks.  
Butiksliv. (Synd hvis Valløbageren bliver omdannet til lejligheder.) 
 
Leg og bevægelse 
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Er legepladsen ved Brønshøj Torv ikke fint fungerende og tilstrækkelig?   
Der kommer flere børnefamilier til Brønshøj, så der er også behov for flere faciliteter til børn. 
Der kommer et udeaktivitetsområde ved det nye spejderhus. Der er også legeplads ved Brønshøj Skole 
og ved mosen/Pilesvinget.  
Kan man lave bedre muligheder for leg og bevægelse på udearealerne ved Pilegården? 
Konklusion: Bevar de eksisterende/planlagte områder, udvikl udeområdet ved Brønshøjvej 17, men lav 
ikke flere ’legerum’ ved torvet. 
 
Ro og ophold 
Foodtrucks/kaffevogn.  
Rytterskolens have er oplagt til ro og fordybelse.  

 
 

Hovedpointe 
Kulturaksen skal være lys, åben og grøn. Men kulturen skal prioriteres højest.  
 
 

 Ekstra idéer og forslag fra post-its 
Wellness og vandkultur i Brønshøj Vandtårn. Men transparent tag, så man kan kigge op på 
stjernehimmelen.    
Undgå døde facader. ”Døre ind”: ”Butikker”, caféer m.v. = liv. 
 

 Referent: Ida 
 

1. 
gruppeworkshop 

 

 • Brønshøj torv bliver ikke brugt – hvorfor må man ikke have servering på torvet – så man kan sidde der. 

• Bænkene står ikke så man bliver inviteret til at sidde. 
• Lad os få en lille model af torvehallerne på torvet – en biodynamisk torvehal med en å som 

forbindelsesled til de andre kultursteder. 

• Sikre gennemgående af småhave. Lad havedamerne få plads til at lave haver  

• Ældreklubben  
• Afgrænsning ud mod torvet i form af støjafskærmning 
• Afskærmning så børn ikke løber ud på Frederikssundsvej 

• I rummet mellem rytterskolen og Brønshøj 
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• Der mangler legeplads til større børn – noget med muligheder for bakker og skatermuligheder børn 
(5-12 år) – kupereret terræn. Den må gerne ligge der hvor den ligger nu. 

• Man kunne sætte hængekøjer op mellem træerne 
• Vi savner et sted hvor man kan gå og tilfældigt møde mennesker 
• Det skal være åbent – orangeriet er en god ide. 

• Udendørs tango-scene 
• Vi kan godt li den sorte og Den Røde Plads kombineret med biodiversitet – med samtalegynger. 

• Vi kan godt lide gyngerne på den Røde Plads 
• Vi vil gerne have en klatrevæg på vandtårnet  
 

2. 
gruppeworkshop 

• Brønshøj forbundet med vilde blomster og grantræer – lyng og en å – nogen steder hvor den løber 
over og nogen der løber under. 

• Væk med hegn og stensætning ned til Brønshøjvej og lav en legende vild natur - det skal også være til 
at bruge. (Altså ikke grøntsager) 

• Vandleg med springvand til leg ved gadekæret. 
• Vand som samling – find kilde  

 
  

Referent: Lise 
 

1. 
gruppeworkshop 

 
Tanke-post 
 
Indret et Klimacenter, som motiverer borgerne/formidling af mere klimavenlig adfærd i dagligdagen 
Området som et helt stort kunstværk/ Kunst i aksen også med fuglekasser. Eksempelvis Ruten fra Ishøj st. 
til Strandparken. 
  
Kirken og pladsen skal hænge sammen. 
Det er uforståeligt at det nye sognehus ikke er inddraget/byg tunnel under Frederikssundsvej 
 
Fokus: Rytterskolen, torvet, kulturhuset, IKKE vandtårn, pilegården. 
 
Det unikke ved Brh at værne om områdets sammenhæng: Der er ingen Føtex imellem 
kulturinstitutionerne. 
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Det nye kulturhus skal være synligt fra alle sider/Brønshøj skal blive berømt. 
 
Brønshøj Skole skal involveres i aktiviteter. 
 

2. 
gruppeworkshop 

En pointe: området omkring kulturhuset. 
 
Arealer om kulturhuset det vigtigste, med sten og trapper, et torv med film, musik og dans. 
 
En kulturakse, fra springvandet, gennem rytterskolen som skæres igennem, til kulturhuset, og videre til 
gadekær. Skrånende scene, til udendørs, film, musik, dans og så loggiaen på det grønne areal. 
 
Scene foran legeplads til udendørs biograf, film og scene, musikoptræden, skrå bygning med solceller, 
langs med vejen til biblioteket laves en loggia med bænke. 
 
Belægning med kulturhuset og rytterskolen, belægningen fortsætter til gadekæret, som viser det 
sammenhængende område. 
 
 

 Referent: Søren Cloos 
 

1. gruppeøvelse  
Tanke-post 
 

• ’Hype’ bydelen gennem ”kulturtorvet”/Gl Skole. 

• Drøfte forholdet mellem organiserede og uorganiserede aktiviteter i forhold til sommer/vinter.  
• Udvid oven på biblioteket.  

• Der er en akse i Brønshøj: Frederikssundsvej. 
• Kulturhuset er det vigtigste. 
• Når man siger kultur – hvad mener man så.  

Positive oplevelser: 2700 Kultur og jazzfestival.  

• Vigtigt med gode adgangsforhold til kulturhuset. Parkeringspladser. 
• Nødvendigt at danne en visuel forbindelse mellem torvet og græsplænen bag.  

• Fjerne bakken og bind pladsen sammen.  

• Samle aktiviteterne – ikke sprede dem.  
• På torvet: Skabe mødested for borgere: socialt og kulturel. 
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• Hvordan opdager man livet på torvet? 

• Opslags -/ infotavle på torvet 
• Ønske om danseplads / Folkemusikklub.  

• Aktivt byrum for børn udenfor ved Vandtårn / frygt for børn udenfor kommende Kulturhus – 
oplevelse af torvet nu. 
 

Pointen 
Skabe en stor og sammenhængende plads ved torvet ved at fjerne hegn og buskads rundt om skolen og 
på en tilgængelig, varieret og indbydende måde fx ved et stisystem inddrage torvet i helheden ved at 
gøre det til et sted hvor nysgerrigheden på bydelen aktiviteter kan fristes fx ved digital infotavle, 
danseplads, hvor der kan danses og præsenteres forskellige aktiviteter. Gøre det med en mobil og ikke 
permanent indretning, så der kan være plads til mange mangesidede aktiviteter med forskellige krav til 
rummet. Der fremhæves aktiviteter som Kulturdag2700 med boder og den lukkede Brønshøjvej. 
Udnytte Pilegårdens parkeringsareal som festivalsted og gerne have mulighed for at overdække. Dette 
også på torvet.   

 
 

2. gruppeøvelse  
Bynatur 

• Sammen om at lave nogle ting – fælles oplevelse omkring ”naturlige” materialer fx frugt, grønt, 
men også i bredere sammenhæng.   

• Steder hvor man kan sidde med madpakke – overdækket – og nyde det/den.  
• Stisystemer hvor naturen er til stede og kunne lufte hund mv.  
• Bruge sin by – gå - og løbeture i by og natur.  
• Skøjteaktiviteter på gadekær m.v.  

• Naturomkransede siddepladser til læsning af avis m.v.  

• Stå på hovedet i/på græsset.  
 

Kulturelle aktiviteter 

• Plads som kan om-konfigureres hurtigt og ikke være indrettet permanent – ikke faste ting på 
området.  

• Uorganiseret / organiseret aktiviteter. Foreningsaktiviteter både udendørs og indendørs – alle 
ugedage i vinterhalvåret.   

• Koncert sammen med torve/loppedag – mere plads på området til aktiviteterne.   

• Digital infotavle på torvet for at pirre og tilfredsstille nysgerrigheden.  
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• Open Air – bio / Friluftskoncerter / Danseplads / Overdækket scene.  
 

Fællesskab 
• Kulturdagen med madboder, mere aktivitet på området giver øget fællesskab. Koncerter. 

• Udendørs gymnastik: Tai Chi, Yoga 
• Stedet for fællesskabet – sammen om familien. Kom og leg, tøndeslagning.  
• Spiseplads – gerne overdækket - En grill- plads  

• Ikke føle børn kan komme i fare.   
• Hvor møder med de andre – pokermon stop som eksempel. – det åbne møde. Skal kunne rumme.  

• Udendørs bordtennis.  

• At kunne overdække nemt.  
 

Leg og bevægelse 

• Inddragelse 
• Skøjteløb /rulleskøjte. 
• Cirkus – er det en mulighed? Børnecirkus. Det rejsende cirkus. Workshop med forestilling til sidst 

kan finde sted på torvet. 

• Danseplads 
• Tryllekunstner   
• Bedre information for bydelens borgere mht. de aktiviteter som foregår. Opslag/infotavle. 

 
Ro og ophold 

• Cafe med ”Dagens ret” – og mulighed for fællesskab.  

• Steder hvor man kan sidde i solen, nyde sin kaffe og se på livet.  
• Bogbytte skab/sted med læseplads. 

• Bruge Rytterskolens have. 
• Bænke ved gadekæret.   

 
 Referent: Stine 

 

1. gruppeøvelse  
Præsentation 
Carsten, Nærpoliti – fokuserer på tryghed. 
Mogens, Vandtårnets forening -  
Ole, borger 
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Loke, borger 
 
Tanke-post 
Tryghed – det skal tænkes ind i hvordan man vil kæde tingene sammen, hvordan man vil lave stierne. 
Belysning. 
Kan man gøre noget for at skærme så torvet ikke støder ud mod vejen/støjen. 
Fitnessfaciliteterne i Pilegården skal sættes i stand – det er et hul. 
Vandtårnet – Taget på vandtårnet er den mest storslående udsigt. Man kan lave et ”hjælpetårn”, der giver 
adgang til taget på vandtårnet. 
Kvaliteten ved tårnet er at aksetanken kan være med til at definere en rute – man kan orientere sig via 
udsigten. Det at få en perimeter på noget. 
Man kunne lave en café. 
Man kan søge Realdania til at få midler til at gøre noget ved vandtårnet, der gerne støtter arbejder med 
fredede bygninger. 
 
Det er aktiviteter, der tiltrækker folk til en kulturakse. For at der skal være liv, skal der være folk, der tager 
ophold. Hvis man laver legeplads der også passer til større børn og evt. kaffeservering mv. så der er flere 
generationer, der vil tage ophold – det skaber liv. 
Hvis man laver afskærmning, så skaber det utryghed og skraldehjørner. 
 
Der er et oplagt behov for at der skal være sene kulturaktiviteter. Der kan godt både være et dagsliv og et 
natteliv. Måske et spillested og et liberalt natteliv. 
 
Det er vigtigt, at der ikke går arkitekt i den.  
 
Der efterlyses legeplads for de større børn – både spejderhusets grund, Pilegårdens udearealer og det 
asfalterede rum ved siden af boldburet gives som eksempler på egnede steder. 
 
 
Hovedpointe 
 
Der skal findes et sted midt imellem det fuldstændigt lukkede og det fuldstændigt åbne for at skabe 
tryghed. 
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2. 
gruppeworkshop 

 
Bynatur 
Lav bevoksning med forskellige aktiviteter. 
Åbne stisystemer 
Tryghedsskabende og afgrænsende med lav hæk. 
Aktivitet med flere generationer. 
Opholdsrum, der indbyder til ophold og afskærmning fra bytrafik, man kan overskue rummet. 
Gadekæret som historisk reference. 
 
Kulturelle aktiviteter 
Hænder – samvær. Mødesteder. Hvordan skaber man det? 
Loppemarked – det mest levende vi har på Brønshøj Torv pt. 
Børn der laver kunst – aktiviteter borgerne gør. 
Hvad skal det kunne for at være ramme og hvad skal det kunne for at blive taget i brug af borgerne. Hvor 
meget skal man facilitere/styre? 
Der er forskel på dag og aften/nat. 
Avislæser – stille indadvendt kulturel aktivitet. 
Pavillon – overdækket løsning hvor man kan søge læ og som stadig er åben. 
 
Man kunne lave nataktiviteter – også tænke det ind i fysiske elementer som infrarød belysning ex. 
 
Hvad kommer til at indtage rummet når dagaktiviteterne lukker? Det skal indtænkes. 
Det der ofte skaber utryghed er, at man ikke kan se, hvem det er der ”larmer”. Hvis man kan se det, så er 
det ikke lige så utrygt. 
 
Fællesskab 
Alle aktiviteter skal bindes sammen af det lokale erhverv. 
Hvordan får vi de unge (og alle andre) til at føle at området er noget der er fælles og som vi skal værne 
om? 
 
Italiensk markedsplads – virkelig utryg når den er lukket. 
Alt lukker kl.22. 
 
Stierne på bagsiden kunne forgrene sig ind på arealerne – gennem rytterskolens have mv. 
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Udendørs film og koncert – man trommer sine venner sammen og bliver enige om at se noget i 
fællesskab. Pilegårdens p-plads er oplagt til sådan noget. 
 
 
Leg og bevægelse 
Stisystemer gennem området – så folk bruger det til at slå genvej – en transportvej. På den måde vil der 
være flere mennesker på området. Der skal være åbent og god belysning. 
 
Hvor meget skal man styre legen? Hvor meget skal man have legepladser, der bestemmer hvad man kan 
lave på pladsen? 
 
Ny asfalt og bedre belægning til vejene bagom, så det bliver en tydelig vej. 
Hvis man laver en farvelægning eller andet, man evt. kan se oppe fra vandtårnet, så kan man tydeliggøre 
sammenhængen. 
 
Være i dialog med skolen omkring ”leg og bevægelse”. 
 
Mht. Bevægelse kan man lave nogle undersøgelser af effekten ved at lave ”smutveje”, der får folk til at 
bevæge sig ind over området. 
  

 

 

 


