
 
 

 

     
 

 

 

Høringssvar vedr. indledende høring af lokalplan for 
Bystævneparken 

 

Brønshøj-Husum lokaludvalg har i vores høringssvar til helhedsplanen givet 

udryk for en række bekymringer, hvoraf kun en enkelt blev imødekommet. 

Lokaludvalget vil derfor opfordre Teknik- og Miljøforvaltning til i forbindelse 

med lokalplansarbejdet at forsøge at imødekomme følgende bekymringer. 

 

• At bydelen i høj grad bliver præget af højhuse og etageejendomme 

– at der bliver bygget for tæt. 

• At der kommer til at mangle lokale samlingspunkter i området i 

form af fælleslokaler samt muligheder for kreative og grønne aktivi-

teter. 

• At der stadig kommer til at mangle et lægehus, og at der ikke stilles 

krav om opførelse af seniorbofællesskab. 

• At det grønne rum bliver gennemskåret af en vej med en del trafik. 

 

Lokaludvalget mener at Københavns Kommune – i en bydel som Brønshøj-

Husum med omk. 45.000 beboere –må kunne profilere området og til-

trække ejendomsudviklere, der vil andet end opføre standardboliger. Vi 

kunne ønske, at kommunen kom med et mere kreativt udspil. I den forbin-

delse kan vi f. eks pege på udvikling af området Musicon i Roskilde, OM 

MUSICON - Musicon-bydelen i Roskilde, hvor Roskilde Kommune er gået 

aktivt ind i at definere, hvad man gerne vil med et nyt byudviklingsområde. 

 

Lokaludvalget foreslår, at kommunen beholder nogle grunde/arealer, som 

man prioriterer til fælles samlingsfaciliteter, kunst, kultur eller andre aktivi-

teter. 

 

På et borgermøde den 13. januar 2022 fremlagde Jeppe Cronwald Svend-

sen fra Økonomiforvaltningen den netop endeligt vedtagne helhedsplan for 

Bystævneparken. På mødet deltog repræsentanter fra lokaludvalget samt 

fra lokalområdet. På mødet blev der fremført en række forhold, som delta-

gerne ønskede lokalplanen skulle forholde sig til. Et referat fra borgermø-

det er vedhæftet denne henvendelse. 
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