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Etablering af botilbud i Husum Vænge - høringssvar 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg deler forvaltningens ønske om at 
forbedre forholdene for de udviklingshæmmede, og at de 
udviklingshæmmede skal være en naturlig del i vores lokalområde. 
Lokaludvalget har nogle bekymringer ved planerne om at etablere 20 
botilbud i Husum Vænge, men hvis det håndteres på en god måde, kan 
Lokaludvalget godt støtte omdannelsen. 
 
Lokaludvalget lægger vægt på at overtagelsen af ældreboliger i 
Husum Vænge kun sker i det omfang Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen ikke længere har brug for boligerne. Det er 
ligeledes vigtigt, at de nuværende ældre beboere har tilbuddet om 
frivilligt at flytte eller kan ønske at blive boende.  
 
Det er lokaludvalgets opfattelse, at der skal sikres en passende respekt 
for de nuværende beboere i forhold til tryghed og unødig støj 
(erfaringen fra tidligere blandet beboersammensætning i Husum 
Vænge, inden bebyggelsen blev renoveret for ca. 20 år siden, var 
meget larm og megen utryghed). 
 

• Naboskabsproblemer når så forskellige grupper med særlige 
behov bor tæt – hvordan håndteres det? 

• Uddannet personale til stede helst hele døgnet for at sikre at de 
udviklingshæmmede falder stille og roligt ind i de nuværende 
beboernes hverdag.  

• De fire opgange med botilbud til udviklingshæmmede, skal 
som foreslået være adskilt fra ældrebeboere. 

• Det forudsættes, at Københavns Kommune inddrager 
boligforeningen og andre relevante parter i nærmiljøet. 

 
Husum Vænge er en god ældrebebyggelse med beboerforening og 
KAB vicevært. Rolige omgivelser, pæn og velholdt, folk snakker 
sammen, dejlig rosenhave som også tiltrækker folk udefra, gode 
lejligheder, mange aktiviteter, gode faciliteter, alarmknapper i 



 Side 2 af 2 

lejlighederne og handicapvenlig. Lokaludvalget ønsker – også efter 
indflytning af 20 udviklingshæmmede – at Husum Vænge fortsat er et 
rart sted for alle beboere, og at Socialforvaltningen sætter den 
fornødne indsats ind for at muliggøre dette.   
 
Såfremt der tages hånd om ovenstående bekymringer, mener 
Lokaludvalget, at det er i orden at etablere botilbud i Husum Vænge. 
Sagen har været drøftet i to af Lokaludvalgets fagudvalg, 
Byudviklingsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Medlemmer 
har som del af forberedelsen haft samtaler med lokale borgere i 
nærområdet til bebyggelsen. Men der har ikke været afholdt 
borgerinddragelse i form af borgermøde. 
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