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Rundvisninger på Brønshøj Gl. Skole og dialog med deltagerne  
Rundvisning 2020+2021 i august, september, oktober 
Dialogmøder med Rollespilsfabrikken og drenge fra 7A Brønshøj 
Skole. Input fra unge/Ny Start.  
 
 

Sted Emne Forslag Bemærkning 
Torvet generelt    
 Sammenhæng Bedre sammenhæng mellem de 

forskellige rum - åbne op – rydde 
buskads 

 

 Sidderum Afskærmning med planter  
 Belysning Meget bedre lyssætning på torvet  

  Belysning til sikker færdsel fra 
Torv til ”Hus” 

 

 Gangstier Stier mellem Torv og huse  

  Få udendørsarealerne til at 
hænge sammen og få 
Kulturhuset til at træde frem og 
blive en del af torvet.  
 

 

 To scener Intimscene og stor scene  

 Væresteder Siddesteder, bænke omkranset af 
buske og blomster 

 

 Overdækket scene Mindre scene til musik og anden 
optræden mellem skole og 
pavillon 

 

 Petanque bane  Petanquebane på torvet  

 Afskærmning af rum Generelt skal afskærmning og 
inddeling af udendørs rum være 
grønne afskærmninger 

 

  Tænke afvanding ind  

 Beplantning Mere beplantning som kan 
skærme for vinden og larmen fra 
trafikken 

 

  Mere vild natur  

 Skøjtebane  Skøjtebane på Torvet  

 Bænke Flere bænke  

 Serveringssteder Små serveringssteder i stil med 
de gamle Københavnske 
serveringssteder ligesom de på 
Nørreport 

 

 Legeplads og boldbur Bevare/renovere nuværende 
legeplads og boldbur evt. noget 
skaterbane 

 

 Udendørs biograf Afskærmning kan bruges til 
udendørs biograf 

 

   Bunkersen på det grønne areal er 
højere end den øvrige 
græsplæne. Så der kan dannes et 
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naturligt fald ned mod 
legepladsen. Dette fald kan 
anvendes til fremtidens udendørs 
biograf med en plan plads foran 
selve filmfladen/Lærredet. Her 
foran kan hæves en musikscene. 
 

 Arkader Afskærmning mod 
busstoppested ved bibliotek med 
arkader til handlende. Arkaden 
kan anvendes af handelsstanden 
om sommeren, og der kan laves 
loppemarked, og den kan bruges 
til siddepladser, når der er 
film/musik. Grønne slyngplanter 
langs arkaden. 

 

 Årshjul Fast årshjul for Brønshøj Torv 
(plantemarked, have marked, 
æbledag, loppemarked etc.) 

 

 Boldspil Boldspil af enhver art og til alle 
aldre, Bordtennis, Petanque 
(også kendt som jeu de boules) 

 

 *Legeredskaber *Faste legeredskaber til at boltre 
sig 

 

 *Blomsterkrukker *Flere blomsterkrukker og 
blomster 

 

 *Plug and Play *For erhvervsdrivende vil det 
holde omkostninger nede hvis 
det er nemt at slutte vand og el til 
flere steder på på torvet 

 

 *Åben struktur  * Bevar den åbne struktur 
gennem torvet. Styrke det at sive 
ind fra alle sider 

 

 *Plakatsøjle *Plakatsøjle yderst på torvet – 
annoncering med lys 

 

 *Boder *Mobile boder som 
forretningsdrivende kan leje 

 

 *Cafébygning Café placeret på torvet med 
udeservering 

 

 *Infotavle *Kulturstolpe/montre til info om 
arrangementer 

 

 *Containere *Containere til opbevaring når 
arrangementer kører over flere 
dage 

 

 *Torvedage *Flere torvedage  

 *Grøn afskærmning *Grøn afskærmning ud mod 
Frederikssundsvej 

 

 *Udendørs café *Udendørs café med møblement 
og parasoller for at forlænge 
sæson 

 

 *Trampolin   
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 *Dansepavillon *Overdækket pavillon som både 
kan bruges til dans og til 
koncerter (kræver trægulv) 

 

 *Skulpturer  *Skulpturer i det offentlige rum 
med lyd- og lysinstallationer 

 
 

 ** nytænkning af 
springvandet 

**det er simpelthen for kedeligt 
som det er nu 

 

 ** Torvet som 
Brugspark 

** Det flisebelagte torv skal gøres 
til en brugspark 

RSF 

 ** Gangbro til Bibliotek **Gangbro over busser til 
bibliotek med opholdsplads på 
broen og bred trappe fra torvet 

 

 **Musik Scene med 
amfi siddepladser 

** Scene til RAP med 
siddepladser rundt om 

7A 

 **Lille fodboldbane 
med banter 
 

** Boldbane med 
gummibelægning og banter som 
på Husum Skole 

7A 

 **Træer Alle større træer bør bevares  

 **Beplantning Åbning af beplantning må ikke 
forhindre rolige, rekreative 
”lufthuller” 

 

 **Vilde haver Bevar lidt ”vilde haver-præg”, 
hvor børn kan lege naturligt. 

 

 **Rytterskoles have Bevar haven ved Rytterskolen  

 **Informationskiosk Informationskiosk ved 
plakatsøjlen med Coffee-to 
go/billige vand  

 

    

Bibliotek **Tænk bibliotek med 
ind i planen 

** Gangbro til Bibliotek  

Rytterskolen    

 Madpakkested ”Skovturssted”  

 Café Danne en samlet plads til café 
mellem rytterskole og kulturhus.  

 

  Restaurant  
  Cafe/restaurant med direkte 

adgang til haven bag Rytterskolen 
 

  Lave cafe og scene til musik  
  Restaurant: højere niveau end 

Brønshøjs nuværende udbud 
som det gamle vandværk på 
Rabarbervej 

 

 Museum Carlstad  
 Malerskole Udlejning til malerskole?  
 Bænke Flere bænke at sidde på  
 Køkkenhave Højbede som man kan booke sig 

ind på 
 

 Dyrehold Hold af kaniner og høns til børn 
og andre a la oasen på Nørrebro 

 

 By-bondegård    
 Havelaug Krydset-arken??  
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 Pladsen Åbne ”haven” foran Rytterskolen 
ud mod pladsen 

 

 Galleri Plads/lokaler til galleri i 
Rytterskolen kombineret med 
foredrag om 
malerkunst/musikforståelse- 
optimalt når udearealet bliver 
sammenhængende  

 

  Anlæg af udearealet mellem 
kulturhuset og Rytterskolen bør 
etableres samtidig 

 

 *Fælles uderum Fælles uderum mellem 
Rytterskolen og Kulturhuset 

Haveplan A 
vedlagt 

 *Lynafleder   
 *Rund bænk Rund bænk rundt om pæretræet 

midt i haven 
 

 *Hegn Væk med hegn og hæk  
 *Flere bænke og borde *Bænke og borde placeret rundt 

omkring så man kan nyde sin 
frokost eller kaffe 

 

 *Staudebede *Bevar staudebedene  
 *Rund Bænk *Bænk rundt om Pæretræet. Hvis 

pæretræet skal fældes plantes et 
nyt med hele vejen rundt 

 

 *Ryd hegnet Ryde det grønne mellem skole og 
Rytterskolen. Plant i stedet 
mindre buske 
(sommerfuglebuske etc) og sæt 
bænke 

 

 *Glasgang til skolen *Lav en glasgang der forbinder 
Rytterskolen med Brønshøj Gl. 
Skole 

 

 *Carlstadudstillingen *Mere reklame for udstillingen, så 
sommerturister tiltrækkes  

 

 **Runde blomsterbede 
man kan sidde rundt 
om 

**Blomster som nu men i runde 
bede, som man kan sidde 
imellem 

7A 

 ** Ryd hække ind mod 
torvet 

**Ryd hæksiderne ind mod 
torvet, men ikke ud mod 
Brønshøjvej 

7A 

 **”Museumshaven” Bevar Rytterskolens have  

 **Fredning Få Rytterskolen fredet  
 **Orangeri og 

værksted 
Orangeri og værksted i 
Rytterskolens have 

 

Skolen generelt    
Vision Bæredygtighed Bæredygtighed i alle ordets 

facetter, socialt, miljø og 
økonomisk 

 

 Bæredygtighed Genbrug, Maker cafe??, høns, 
økologisk mad, dyrkning af egne 
grøntsager og krydderurter 
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 Social bæredygtighed Få borgere på banen, foreninger 
der er med til drift, borgere der 
kommer dagligt, kan lokale 
hjælpe med ombygning ? 

 

 Lyd Lydisolering /akustik  
 Musikskole til børn Musikskole i kælderetagen  
 Forsamlingshus Samfundsdebatter  

 Fleksibilitet Alle muligheder i spil i de ”gule” 
rum. Kontor- møde og værksteds 
lokaler 

 

 Bio-diversitet Vi skal have blomster og bier   
 Opsamling af 

samfundstrends 
Være et sted hvor kulturhuset 
samler samfundsmæssige trends 
op f.eks. naturskole med vilde 
planter til insekter og fisk i 
dammen til fiskning et par gange 
om året for børn 

 

 Bæredygtig renovering Bæredygtig renovering ønskes  
 Solceller Sydsiden af bygningen, kan 

anvendes til solcelleanlæg, som 
kan varme kulturhuset op. 
 

 

 Genbrug Genbrug af vinduer – Bøjsø 
vinduer er gode til det. Skal noget 
ud af den gamle skole så brug 
Genbyg.dk 

 

 Frivillige foreninger Inviter til flere frivillige foreninger  
 Bibliotek Lokalesamarbejde med bibliotek  
 *Bevar de gamle ting Bevar de gamle ting fra skolens 

bygning, gelænder, dobbeltdør i 
kælder, vinduer, højt til loftet 

 

 *Musikhus Musikskole, teater, billedkunst, 
jazzklub, dans for både unge og 
gamle som kan lære af hinanden 

 

 *Loppemarked *Indendørs loppemarked om 
vinteren 

 

 *Udstillinger *Løbende udstillinger hele året 
rundt 

 

 **Belysning  Undgå lyshav i døgndrift ude og 
inde omkring Kulturhuset af 
hensyn til naboer og miljø 

 

 **Musikarrangementer Undgå større og hyppige 
udendørs musikarrangementer, 
som forstyrrer omkringboende 

 

    
Skolens 
udeområde 

   

 Oprydning Oprydning i og omkring skolen  
 Oprydning Oprydning af område mellem 

gammel skole og Rytterskolen, 
anlæg af ny have 

 

 Åbne området op Tag hegn ned mod gadekær  
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 Hegn Generelt hegn ned til alle øvrige 

arealer 
 

 *Hegn Uden hegn og låge mod 
Brønshøjvej 

 

 Sammenhæng mellem 
skole og Rytterskolen 

Nedlægge skolelegeplads og 
fjerne hegn, buskads og enkelte 
træer 

 

  Der skal ryddes op mellem 
kulturhus og pavillon og denne 
plads skal ha’ samme belægning 
som pladsen mellem Kulturhus 
og Rytterskole. 
 

 

 Udgang direkte fra cafe 
til have 

Staudehaven tænkes som del af 
cafe 

 

  Åbne torv mod skolen  
  Anlæg af udearealet mellem 

kulturhuset og Rytterskolen bør 
etableres samtidig 

 

  Området mellem Rytterskolen og 
kulturhuset kan blive en dejlig 
have for café med mulighed for 
egen køkkenhave 

 

 Adgang fra skolen til 
gadekær 

Hvis man vil gå til ”naturen med 
børnene” skal der være direkte 
adgang 

 

 Cykelstativer mellem 
skole og gadekær 

Cykelstativer skal naturligvis være 
der, men skal flyttes til andet sted  

 

 Talerstol Talerstol med faste datoer, hvor 
man kan ytre sig om et emne, der 
ligger én på hjerte evt. efterfulgt 
af diskussion 

 

 Friluftsbiograf Friluftsbiografforestillinger  
 *Scene Udendørs scene  
 *Skaterbane Skatebane til de 8-16 årige  
 *Scene *Scene på sydsiden af skolen til 

musik og teater 
 

 *terrasse *terrasse rundt om hjørnet mod 
Rytterskolen 

 

 *Fjern stakit *Fjern stakit og åben op ind mod 
Rytterskolen og ud mod 
gadekæret 

 

 *Udbyg legepladsen *Udbyg legepladsen til hele 
skolens område med borde-
bænkesæt, flere buske hvor 
børnene kan lege skjul og med en 
trampoli 

 

 *Dansepavillon *Dansepavillon hvis området 
åbnes op 

 

 **Udendørs terrasse i 
forbindelse med café 

Terrasse med udsyn til det 
grønne 
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 **Regnvejrsopsamling 
fra taget til Gadekær 

  

 **Scene ved Boldburet    
 **En stor trappe med 

udgang fra husets café 
**En trappe med store trin 
hvorfra man kan sidde og nyde 
kaffen og det der foregår på 
scenen (ved boldburet) 

 

 **Åbn området op **bevoksning skal beskæres og 
fældes 

 

 **Fjern den gamle 
legeplads med stakit , 
hus og trådhegn og 
”sørøverskib ” mv. og 
lav nye steder med 
siddepladser 

Nye opholdssteder hvor man kan 
spise sin Hamburger og drikke sin 
Cola 

7A 

 **Drikketrug Bevar de gamle drikketrug i 
gården 

 

 **Hovedindgang bør 
være syd 

Hovedindgang bør være 
nærmest fodgængerovergang 
og længst afstand til genboer 

 

 **Terrasse og Café Terrasse og Café med direkte 
udgang fra Kulturhusets café 
med plads til lille scene 

 

 **Legeplads også til 
lidt større børn 

Udvid den lille legeplads  

Skolens rum    

 Adgang Vigtigt med adgange - tænk det 
universelt for hele skolen 

 

  Hvis to indgange, tænk dem 
ligeværdige 

 

  Det er vigtigt at overveje 
indgangsforholdene, da det kan 
være svært for mange mennesker 
på en gang at komme ind og ud 
ad de store og tunge døre.  
 

 

  Direkte adgang fra skolen til 
torvet (øst) 

 

  Tænk i let adgang til faciliteter 
hvor der ikke haves personale 

 

  Lav tekniske løsninger der kan 
bruges af alle - adgang som 
bibliotek med sygesikringskort 

 

 Elevator Elevator skal være meget 
"bæredygtig" og stærk, da den - 
hvis der skal arrangeres koncerter 
i tagetagen - skal kunne tage 
tungt gear og grej op til salen.  
 

 

 **Ydre elevator I stedet for etablering af en 
indvendig elevator opføres en 
udvendig elevator. 
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Fremkommeligheden for alle, der 
skal bruge bygningen vil være 
bedre. 

 Rummenes anvendelse Rum til krop og bevægelse og 
yoga mv. 

 

  Rum/værksted til kreative 
aktiviteter  

 

  Rum til konferencer og afholdelse 
af fester 

 

  Koncert- og 
teatersal/filmforevisninger 

 

  Musik/øvelokaler  
  Lokale til kreative kurser (et fælles 

værksted, fleksibelt, blandet 
møblement) (kontakt med AOF 
og andre) 

 

  Håndarbejdsklubber  
  Værksted fx. sløjd, reparationer 

etc. 
 

  Brætspil  

  Højtlæsning for de små  
 Computerværksted Kurser i brug af computer  
  Flexible muligheder for 

anvendelse af rum, opdeling og 
evt. opbevaring 

 

 Udstillingsfaciliteter Udstillingsfaciliteter f.eks. på 
gangarealer, fællesarealer, 
møderumsvægge og cafe 

 

 Gangarealer Små hyggekroge, at par stole og 
et lille bord 

 

  Kan gange tænkes som 
væresteder.? 

 

  Det er vigtigt når man bevæger 
sig gennem huset at man kan 
møde hinanden og se/fornemme 
livet i huset 

 

 Toiletter  Der bør være toiletter på hver 
etage og omklædning ved salen 

 

 Skabe Der skal være skabe til mange 
forskellige materialer 

 

 *Galleriskinner *Galleriskinner i alle rum så det er 
nemt at lave udstillinger 

 

 ** Åbne værksteder i 
skole 

** Åbne værksteder a la Brandts 
Klædefabrik 

 

Tagetage    

 Toiletter Tagetage bør have toiletter 
(brugere er ofte ældre personer) 

 

 Koncertsal Kan man mon blænde den ene 
opgang for at få et endnu bedre 
rum ? 

 

 Omklædning Rum til omklædning for 
optrædende og toilet 
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 Udlejning Udlejning til fest, konferencer og 
møder 

 

 Solceller Solceller på tag  
 **Spillesal Så stor som mulig  
Kælder    
 Gymnastiksal Bevar gymnastiksal indretning 

med ribber mv 
 

 Musikskole Kælderrum/gymnastiksal 
anvendes til musikskole 

 

Cafe    
 Madudbud Et mere moderne madudbud 

f.eks. i samarbejde med ekstern 
cafe/restaurant   

 

 Folkekøkken Combi af frivillig og professionelt 
personale 

 

 Kurser Madværksted  

 Folkekøkken Brug erfaringer fra 
Energicenteret med drift af 
professionelle og frivillige 

 

 Placering Skulle den ligge i underetage der 
hvor der er gymnastiksal og 
omklædningsrum? 

 

 Åbningstider  Tænk over om der skal være en 
daglig cafe 

 

 Musik cafe Lille scene og god akustik plus 
evt. servering? 

 

 Udgang direkte fra cafe 
til have 

Staudehaven tænkes som del af 
cafe 

 

  Åbne torv mod skolen  
 Adgangsveje til 

skole/trappe 
Manglende logik og for lidt plads  

 Køkken Køkken flyttes til syd-enden så 
cafeen ligger mod nord og øst 
mere naturligt i forhold til 
hovedindgangen, der ligger mod 
nord 

 

 Terrasse - og 
cafeområde 

Terrasse i combi med cafe i 
husets første sal øst og syd for 
skolen 

Her menes 
stuen. Red 

 Café i stuen For at opnå bedre forbindelse 
mellem Café og terrænet/ 
udenoms-arealerne foreslår vi 
Café på 1.sal 
 

Her menes i 
stuen. Red. 

  Cafe i stuen kan udvides med en 
terrasse på samme størrelse. Som 
ekstra uderum det meste af året 
og med udgang direkte fra stuen. 
Vinduerne laves til døre. 
Nedgang fra terrassen til torvet. 

 

 ”Orangerie” ”Orangerie” i tilknytning til Cafe 
som overdækket udeområde. 
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Pavillon Festlokaler Festlokaler som man kan leje  
 Fortællerscene Den levende fortællerscene for 

børn og andre 
 

 Fortællescene for 
børneinstitutioner 

Professionelt lys, fortællestol, 
tæppe til publikum 

Lokaludvalget 
har modtaget 
uddybende 
materiale om 
forslaget 

 Et sted hvor 
daginstitutioner 
dagpleje kan komme 

Filmforevisning og 
Teaterforestillinger 

 

  Yoga  
  Rytmik  
 Udendørsscene  Udendørsscene mellem Pavillon 

og Skole 
 

 Træer Bevar træer til skygge og som et 
vildt sted 

 

 *Børnekulturhus *Børnekulturhus eller legestue  
    
Pilegården Fitness Fastholde fitness i kælderen  
  Husk vi stadig skal have Fitness 

center 
 

 Musikarrangement Fortsat brugbart til 
musikarrangementer i 
gården/parkeringspladsen/haven 

 

 *Parkering Parkeringsmuligheder for 
kulturhusets brugere 

 

 *Pilegården som fortsat 
kulturperle med de 
funktioner der ikke 
flyttes til kulturhuset 

  

 *Musikskole   

 *Skaterbaner Skaterbaner bag ved Pilegården i 
haven 

 

 *Stakit og hegn fjernes *Stakit og hegn åbnes omkring 17 
– 19 Pilegården for at skabe 
sammenhæng mellem Vandtårn, 
Pilegård og Brønshøj Gl.Skole 

 

 *Fjern stakit *Fjern stakit til Petanquebanen og 
hele det grønne område bag 
Pilegården 

 

 **Dam ved 
rollespilsfabrikken 

**Lav en dam til afledning af vand  

 **Flere åbninger i 
hegnet 

** Åbninger med porte RSF 

 **Vandafledning fra gl. 
Pilegården 

**Der samler sig vand omkring 
og især foran huset 
Rollespilsfabrik. Området foran 
huset bliver til ren vand-og 
mudderpøl når det regner 

RSF 

 **Parkering i gården **Parkeringsplads til biler med 
udstyr 

RSF 
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 **Rollespilsværksted 
bag ved Pilegården 

**Værkstedsbygningen bag 
Pilegården står delvis ubenyttet 
hen kan bruges af 
Rollespilsfabrikken. De vil meget 
gerne selv sætte den i stand og 
leje/overtage den efterfølgende  

RSF 

 **Nyt grønt område 
bag Pilegården 

**Trænger til oprydning, 
fældning af træer og buske  

RSF 

 ** Ny legeplads bag 
pilegården 

**indretning af bedre legeplads 
end det nuværende 

RSF 

 **Brætspilscafe for alle 
unge i Brønshøj 

** Brætspilscafe i den nuværende 
cafe i Pilegården 

RSF 

 **Belysning på den lille 
sti bagom Pilegården 

 RSF 

 **FAB lab i 
værkstedsbygning 

**Åbent værksted for unge i 
Brønshøj med kurser i 3D print, 
Krea og andre ting 

RSF 

 **Kunst på alle vægge **Kunst på alle vægge i 
Pilegården og 
Socialforvaltningen 

RSF 

 **Cykelparkering i 
gården langs mure 

**Cykelparkering langs muren i 
gården i stedet for hvor det er nu, 
så parkeringspladsen mv kan 
blive mere åben og grøn og der 
kan åbnes op ud til Brønshøjvej 

RSF 

 **Ned med 
plankehegn til 
Brønshøjvej 

**Ned med plankehegn til 
Brønshøjvej 

RSF 

Dammen/gadekær Plantning af træer Udskiftning af udgåede træer til 
træer i vækst. Mindst 5 træer fra 
gadekær til Brønshøjvej ved 
cykelsti 

 

 Skybrudsprojekt Integrere skybrudsprojekt: 
Gadekæret/Krabbesholmvej 

 

 Afskærmning Afskærmning mod 
Krabbesholmvej og Brønshøjvej 
bagved Gadekæret  

 

 LAR-løsninger Lokal Afvanding af Regnvand fra 
skole 

 

 Hegn fjernes Udvid det grønne område om 
gadekæret 

 

 *Oprensning *Oprensning af gadekær så der 
bliver et frit vandspejl 

 

 *Søen *Fyld den op og lav en amfiscene  

 *Café * Udendørs cafémiljø som nu  
 **Gadekæret forstørret **Som i gamle dage og holdt fri 

for siv 
 

 ** Total oprensning af 
gadekær 

**Gøre det til et rekreativt sted i 
stedet for den nuværende sump 

 

 **Tilgængeligt vand **Lille bro ud til en ponton og 
siddepladser med borde og 
bænke rundt om kæret 
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 ** Siddepladser rundt 
om gadekæret 

**Siddepladser rundt om 
gadekæret 

7A 

 ** Stort gadekær uden 
siv 

**Sø med fisk – gerne Karper og 
lignende 

7A 

    
Vandtårn Svømmepøl   

 Cafe på toppen   
 *Indgang *Vandtårnets indgang skal gøres 

mere ”åben” for publikum. 
Forarealet er ikke indbydende. 
Belysning kunstnerisk, borde og 
bænke, anden belægning end 
græs 

 

 *Inventar *Inventar der indbyder til ophold  
 *Svævebane *Svævebane fra vandtårn til torv  
 *Restaurant *Toprestaurant gerne Michelin 

restaurant 
 

 *Koncerter *Koncerter i toppen  

 *Gynger *Gynger ved vandtårnet  
 **Cafe´ på toppen af 

Vandtårnet 
Det vil ikke bare være 
spændende, men en 
Københavner attraktion 

 

 **Ture op til toppen Arranger en tur op på toppen af 
tårnet 

 

 **Blackbox i 
Vandtanken 

** Særligt rollespilssted i 
Vandtanken. Vil tiltrække rigtig 
mange rollespillere  

RSF 

 **Fastnet adgang i 
tårnet  

**Fastnet adgang i tårnet til bl.a. 
rollespil 

RSF 

 **Sikker overgang **Sikker og bred overgang til 
tårnet 

RSF 

 **Vild legeplads **Vild legeplads til rollespil RSF 
 **Udsigtsplatform  Udsigtsplatform på toppen  
 **Udstillingslokale og 

café 
Udstillingslokale og café i 
nuværende teknikerrum 

 

 **Lys som vartegn Helårslys der kan anvendes ved 
forskellige lejligheder 

 

 **Foyer Foyer eller overdækket indgang  
Trafik Afskærmning Afskærmning af trafik mod 

Frederikssundsvej 
 

 Omlægge busser Omlægge busser til Bellahøjvej  
 Busbane Busbane på Krabbesholmvej med 

busholdeplads længere tilbage 
end nu ved Sparresholmvej 

 

 Afskærmning mod 
trafik 

Beplantning - Arkader  

 Letbane Letbane føres under torvet. 
Endestation uden for København.  

 

  Tænke trafikken ind omkring 
Brønshøj Torv 

 

 Trafik helvede Regulering af trafikken på 
Frederikssundsvej, sikre 
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overgange og holdepladser for 
busser 

  Afskærmning mod 
Frederikssundsvej ønskes 

 

 ”Børnesikring” Afskærmning der sikrer at 
børnene ikke løber ind i trafikken 
eller i gadekæret 

 

 Sammenhæng med 
bibliotek 

Gangbro fra plads til bibliotek  

 *Minus Letbane * Letbane lig butiksdød  
 *Lukke brønshøjvej af *Lukke Brønshøjvej af fra 

Frederikssundsvej til Gadekæret 
 

 **Mere trygge 
adgangsveje og 
overgange 

**Mere trygge adgangsveje ved 
at skabe færdselveje rundt i 
området fra Vandtårn til Torvet 
med lys, lav bevoksning, 
opstamning af træer 

RSF 

 **Brede overgange 
mange steder på 
Brønshøjvej og 
Krabbeholmsvej 

** brede og klart markerede 
overgange overalt 

RSF 
7A 

 **Bedre cykelstier **Bedre cykelstier især utrygt på 
Krabbeholmsvej 

RSF 

 **Etabler tryg sti for 
børn 

**Tryg sti fra Vandtårn bagom 
Pilegården og boligblokken 

RSF 

 ** Bedre overgange 
ved busstopsteder 

**Tydelige og brede overgange 
ved busstropsteder. Gentænk 
busstopsteder. Flyttes? 

RSF 

    
*Kontaktperson  Der efterlyses en kontaktperson til 

alt omkring Torvet/området. En 
slags Kulturaktivitetschef. 
Salgsminded og initiativrig og 
således motivere de 
erhvervsdrivende til at deltage. 

 

*Aksen *Kunst *Kunstnedslag på aksen  
  *Kunstbelysning (stemningslys)  
  *Bord og bænke i fedt og 

genkendeligt design. Á la Prags 
Boulevard 

 

  *Kunstaksen skal kunne 
akkumulere lokale kunstnere-
aktiviteter 

 

  *Plads til fremtidige tiltag. Aksen 
må ikke være for poleret 

 

 *Plug and play *Vand, strøm og toiletter på 
aksen 

 

 *Skiltning *Binde aksen sammen gennem 
skiltning med ikonbilleder, 
skattejagt, farvede fortorve 
maling på veje, skabe rum i 

 



14 
 

rummet, flere 
opholdsmuligheder, lys 

 *App *app om aktiviteter i kulturaksen  
 *Stisystem/rute *Sti/ruteforbindelser skabes som 

en cirkel omkring hele 
Kulturakseområdet 

 

 *Vand, el, containere *Vand, el, renovationsaftale i hele 
området så det er let at afvikle 
arrangementer 

 

 *Containere *Containere der er let 
tilgængelige, så alt ikke skal flyttes 
fra dag til dag, hvis 
arrangementer kører over flere 
dage. Kunne også indeholde 
borde, bænke, 
forlængerledninger. 

 

 *Lys i fortorvet som 
vejviser til Brønshøj 
Vandtårn 

  

 **Blå Fliser på 
Brønshøjvej 

**Bemale fliser langs hele 
Brønshøjvej 

RSF 

 *Skulpturer *Skulpturer i det offentlige rum 
overalt 

 

 **Bedre belysning over 
alt 

**bedre belysning. Gør stierne 
og pladserne mere trygge med 
mere belysning 

RSF 

 **Træer på 
Brønshøjvej 

  

    
    
    
    
*Navn i stedet for 
Kulturaksen 

 *Kulturhøj eller Kulturhøjen ”Høj” indgår i 
Brønshøj 

Her skal mere 
indskrives - 
mangler 

 *Højen  

    
    
    
    
Andet *håndværkere *Lokale håndværkere til lokalt 

arbejde 
 

 *Caféer *Lokale caféer til lokale 
arrangementer 

 

 *Renovering af 
legeplads ved 
Louisehullet 

  

 **Udelad Pilegården 
og Vandtårnet. Kan ikke 
se hvordan de kan 

**Tænk i stedet sognehuset med 
ind i projektet med gangbro over 
Frederikssundsvej fra torvet til 
Sognehuset 
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komme til at hænge 
sammen med resten 

 **Musikarrangementer Overvej om det modarbejder 
ønsket om at revitaliserer 
Degnemosens teater? 

 

 
*Opsamling fra rundvisninger i dagene 23. – 25. august 2021 er markeret med * stjerne 
** Opsamling fra rundvisninger i september og oktober 2021 samt møder med 
Rollespilsfabrik og de unge fra 7A Brønshøj Skole er markeret med ** rød tekst og 2 Stjerner 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Emne: Ungetilkendegivelser om Brønshøj Torv 

  
Kære Kirsten 
 
Som aftalt vedlægger jeg de unges tilkendegivelser på ønsker ift. renoveringen af Brønshøj Torv. 
  
Flere tilkendegivelser fra de unge går på, at de ikke ønsker bevoksning rundt om Torvet, men i 
stedet ønsker at åbne det op. Mere bevoksning vil i deres øjne gøre, at det får mere karakter af en 
landsby.  
De unge vil i stedet belyse, hvilket transportknudepunkt Torvet er, og hvor mange områders unge, 
der rent faktisk kommer til Torvet. De unge nåede frem til, at lys og lysstofrør ville skabe en god 
stemning og binde torvets forskellige funktioner for social sammenkomst og transport, sammen 
på en dynamisk og spændende måde. De unge er især inspireret af lysstofrørene ved Smedetoften 
UngeKulturhus og drager ligeledes paralleller til lyset på Hulgårds plads.  
 
 
De unge har påtalt, at de gerne vil have flere små hæng-ud steder. Gerne nogle steder, der i 
kombination med en elkontakt kan være et sted, man kan være lidt i ro. Det behøver ikke være 
helt aflukkede områder, men kan sagtens være en mindre stol med plads til 2 eks. 
 
Ift. området omkring Pilegården, har de færreste unge noget tilhørsforhold, og derfor heller ikke 
nogen holdning.  
  
Mvh  
 
 
Kasper Kjær 
Opsøgende medarbejder Ny Start,  
BBU Brønshøj-Husum-Vanløse 
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