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Høringsvar vedr. Kultur- og fritidskompas - udvikling 

af kultur- og fritidsfaciliteter i Københavns Kommune 
 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder, at der er rigtig mange fine 

principper, idéer og tanker præsenteret i udkastet, som vi til fulde 

deler. Det bliver spændende at følge de kommende års investeringer i 

de nævnte anlæg og faciliteter.  

Vi skal dog nævne, at hvad angår beskrivelsen af nye faciliteter for 

Brønshøj Husum har vi i vor bydelsplan en række prioriteter, der er 

vort Kultur- og fritidskompas, og som i overskrifter ikke helt svarer til 

de overskrifter, der er valgt i udkast til Kultur- og fritidskompasset 

Mon en sådan overensstemmelse kunne etableres eller tilnærmes i det 

endelige oplæg? 

Endvidere finder vi, at de i udkastet omtalte faciliteter i vort 

lokalområde er overlappende eller meget uklart beskrevne, så det er 

vanskeligt at forstå hvilke faciliteter og idéer til faciliteter der er tale 

om, hvor de skal placeres og hvad kriterierne er for at optræde på 

kortet og listen over idéer til faciliteter.  

Se vores nedenstående kommentarer til konkretet afsnit og 

facilitetsidéer. 

FACILITETER TIL EN BYDEL I UDVIKLING 

Bydelen huser som nævnt i udkastet en række faciliteter, som ikke 

findes andre steder i byen; et fredet vandtårn, Vestvolden og 

Københavns største friluftsscene, Bellahøj Friluftsscene. Disse 3 

faciliteter med dets områder har enestående muligheder for netop at 

kunne blive udviklet efter samtlige de principper, der nævnes i 

udkastet. Her er masser af muligheder for at udvikle natur-, kultur- og 

idrætsfaciliteter og tilbyde attraktive kultur- og idrætsfaciliteter for 

børn og unge ikke mindst i de udsatte byområder. To af disse 

faciliteter ligger i og op til de udsatte områder, hvor også færrest er 

fysisk og kulturelt aktive i foreninger. Det vil være en ”smart” brug af 

pladser, de grønne områder, vandet og ubrugt bygningsarv.  
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Det er derfor vigtigt for bydelen, at netop disse 3 faciliteter med deres 

nærområder udvikles.  

CRICKETANLÆG  

Denne facilitet vil stærkt understøtte udviklingen af et mere aktivt 

sportsliv i et økonomisk og socialt udsat byområde og er helt i 

overensstemmelse med Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2017-2020.  

SPEJDERHUS/MULTIFUNKTIONEL FACILITET VED 

ENERGICENTER VOLDPARKEN  

Det er oplagt at integrere dette som en del af Naturbyens funktioner. 

Der er dog tilsyneladende fortsat lang vej inden Naturbyen bliver en 

realitet, da den heller ikke i år er kommet på budgettet for 

Københavns Kommune i 2019. 

BELLAHØJ FRILUFTSSCENE – OPBEVARINGSMULIGHED 

TIL UDSTYR  

Forslaget om opbevaringsmuligheder og klublokale er helt i 

overensstemmelse med bydelsplanen, men vi forestiller os fremover, 

at der i dette store område også etableres mange forskellige 

muligheder for friluftsaktiviteter og kulturoplevelser på og omkring 

scenen og parken, herunder visuel kunst i parken. 

FRILUFTSFACILITETER  

Hvor forestiller man sig at bl.a. klatre- og andre motionsfaciliteter skal 

etableres? Lokaludvalget peger selv på parken ved Bellahøjscenen, 

Vestvolden, moserne mv.  men mange andre steder kan komme på 

tale. 

SVØMMEHAL  

Det er et stort ønske at få en svømmehal i Husumområdet – er det 

dette der menes med en svømmehal, der kan betjene både Brønshøj 

Husum og Vanløse? Bellahøj svømmehal er primært en elitesportshal 

og betjener primært Bellahøj, NV og Vanløse. 

BELLAHØJ KULTURHUS  

Har Københavns Kommune planer om at etablere/finansiere et 

kulturhus på Bellahøj i samarbejde med boligforeningerne?  

FYSISKE FORBINDELSER MELLEM FACILITETERNE  

Udvikling af de fysiske forbindelser, så de er trygge, sjove og 

inspirerende at færdes på, fordi de tilbyder kulturelle, naturmæssige 
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og fysiske oplevelser undervejs er en god idé, men det mest centrale er 

at sikre faciliteter i nærområdet, der er multifunktionelle. 

LØBERUTER MED LYS  

Flere løberuter i Brønshøj-Husum giver mulighed for trygt at bevæge 

sig i bydelens grønne områder. Dette må ses som en del af de 

ovenstående foreslåede friluftsfaciliteter og vil helt klart fremme 

trygheden. Det er dog vigtig at disse faciliteter udvikles så ikke kun 

løbere tilgodeses, men også andre motionister. 

UDVIKLINGSPLAN FOR KULTUREN OMKRING 

BRØNSHØJ TORV  

Dette er noget uklart. Overskriften er Brønshøj Torv, men i udkastet 

tales der om hele lokalområdet og flere helhedsplaner? For så vidt 

angår Brønshøj Torv vil det være en stor gevinst for kulturen og ikke 

mindst for de musiske og kreative tilbud til børn og unge, om lille gl. 

Brønshøj Skole på torvet kunne omdannes til et kreativt miljø (musik– 

og malerskole) med tilbud om mange typer af musikundervisning, 

øvelokaler, musikscene, kreative værksteder. Samtidig kan området 

om skolen udvikles til et endnu mere multifunktionelt aktivitetsmiljø, 

der vil være et helt nyt tilbud til lokalområdets børn og unge. Trafikalt 

er det er sted, som det er meget let at komme til for bydelens unge. Vi 

mener i den grad, at bydelen har behov for mere musik-, kunst - og 

teater i lokalområdet for børn og unge. 

TEATER- OG MUSIKSCENE  

Lokaludvalget har længe været af den holdning, at bydelen savner et 

kulturelt mødested med plads til mange. I dag er bydelens største 

forsamlingsmuligheder Friluftsscenen på Bellahøj og EnergiCenter 

Voldparken. Som nævnt ovenfor har gl. Brønshøj Skole på Brønshøj 

Torv også potentiale som kulturmødested. Inden for en 10-årig 

periode finder vi at det mest realistiske vil være at udvikle de 

eksisterende 3 nævnte faciliteter og udbygge dem. Men Lokaludvalget 

bakker på længere sigt op om en større teater- og musikscene i 

bydelen. 

KORT OVER FACILITETER 

Husum Boldklubs nye klubhus er placeret forkert på begge kort. Det 

skal rettelig placeres i Husumparken.  

I forhold til kortet på side 24, hvor enkelte ikke-kommunale aktører er 

anført, undrer vi os over de kriterier der har ført til udvælgelsen og de 

udvalgte private aktører. Vi er eksempelvis ikke bekendt med Unicorn 

Jazz, men savner i så fald fx MusikAlliancen, Music House Brønshøj 

og Brønshøj Copenhagen Jazz Club på kortet. Mange andre 
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kommunalt støttede foreninger kunne nævnes og vi giver gerne 

yderligere input. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

I udkastet er der gode overvejelser om mødesteder. Her savner vi dog 

overvejelser vedr. skolerne som et lokalt mødested. I udkastet nævnes 

alene bibliotekerne og klubhuse, men skal vi bruge den 

bygningsmæssige kapacitet, der allerede er tilstede, er ikke mindst 

skolerne, med sale, værksteder etc. også vigtige mødesteder. Det 

kræves dog, at man tænker dem som steder, der kan bruges også efter 

skoletid af familierne, unge og voksne (foreninger/oplysningsforbund 

kan allerede dette). Hvordan kan dette udvikles i et samspil mellem 

forvaltningsgrene og borgmesterkontorer og på en måde der ikke 

vanskeliggør styringen af skoleaktiviteter, men tværtimod tilbyder nye 

aktivitetsmuligheder for alle i nye fællesskaber? 

Lokaludvalget stiller sig gerne til rådighed i en yderligere 

kvalificering af Kultur- og Fritidskompasset. Vi glæder os desuden til 

at samarbejde med forvaltning og politikere om udviklingen af kultur- 

og fritidstilbuddene i vores bydel de kommende år.  

 

Med venlig hilsen  

 

Kirsten V. Møller 

Formand for Kulturudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

Hans S. Christensen  

Formand. for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

 

 

 

 


