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Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i 

bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

Til Social- og Sundhedsforvaltningen 

  

 

 

 

 

HØRINGSSVAR VEDR. FLYTNING AF BRØNSHØJ  

AKTIVITETESCENTER TIL BYSTÆVNEPARKEN 

 

Lokaludvalget støtter op om Sundheds- og Omsorgsudvalgets ”Aktiv og 

tryg hele livet”, sådan at der i aktivitetstilbuddene fremover gives de bedste 

muligheder for sundhedsfremme og forebyggende indsats for ældre. At Ak-

tivitetscenter Brønshøj løbende udvikles for at støtte borgerne i at forblive 

sunde, raske og aktive hele livet. At livskvaliteten for brugerne støttes, og-

så sådan at den ensomme ældre føler sig værdsat i aktivitetscenteret.  

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan godt se fordelene ved et Aktivitetscenter i 

Bystævneparken. Men udvalget er imod en flytning af Brønshøj Aktivitetscenter 

på grund af brugernes tilknytning til stedet og den offentlige transport til 

Bystævneparken, som er temmelig ringe.  

 

Lokaludvalget støtter op om, at Aktivitetscenter Brønshøj skal forblive på 

Brønshøjvej 17 pga. brugernes tilknytning til stedet.     

Aktivitetscenter Brønshøj er veletableret og har sine faste brugere, hvor nogle 

ikke er interesseret i at flytte til Bystævneparken. Nogle brugere vil føle, at de 

kommer over til plejehjemmene i Bystævneparken. Aktivitetscenter Brønshøj er 

et attraktivt aktivitetscenter for bydelen, hvor det ligger nu. Alle kender alle. 

Brønshøj midte ødelægges lidt ved en flytning. Brønshøjdelen har mange ældre. 

F.eks. Bellahøjbebyggelsen, hvor to tredjedele er ældre. Aktivitetscenter Brøns-

høj har 71 brugere, der benytter kørselstilbuddet, og 21 brugere, der selv an-

kommer. Aktivitetscenter Brønshøj benytter kun Fit INN træningscenter i Pile-

gården 1 time om ugen. Bus 2A kører regelmæssigt til Aktivitetscenter Brøns-

høj, men de fleste pensionister skifter bus. 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg mener, der burde være plads til et lignende 

Aktivitetscenter i Bystævneparken 1.  

Lokaludvalget er med på, at et aktivitetscenter i Bystævneparken giver gode 

sammenhængende tilbud til brugerne, med mere liv i Bystævneparken, gode 

omgivelser og med en bred vifte af tilbud. Der er dermed gode udviklingsmulig-

heder for at opfylde intentionerne i ”Aktiv og tryg hele livet”.  

 



 
Side2 af 2 

I Bystævneparken er der træningsfaciliteter, der kan bruges hele tiden. Der er to 

busser, der kan lånes til ture; tilbud om aftenen; under Bystævneparken er der 

gange indrettet med Bella Bio, købmand, motionsredskaber m.m. indrettet for de 

specielle brugere. I Bystævneparken er der ligeledes mulighed for en mere ef-

fektiv drift og bedre rammer for ledelse. Den mobile sygeplejeklinik tænkes ind 

i aktivitetscentrenes rytme. 

 

Udfordringer ved en flytning 

 Hvis aktivitetscenteret flyttes, vil nogle få længere transport til Bystæv-

neparken, og andre får kortere transport. 

 Adgangsforholdene med bus 22 (bus 132 til Gadelandet) til Bystæv-

neparken er problematisk for pensionisterne. Bus 22 kører tre gange i 

timen, og de fleste skal skifte bus.   

 Et nyt aktivitetscenteret bør tænkes ind i en kommende helhedsplan for 

Bystævneparken.  

 Det er vigtigt, at Aktivitetscenter Brønshøjs køkken og Bystævnepark-

ens restaurant sammen udvikler sig som et behageligt spisested, med 

god billig mad/kaffe, da det er en stor del af pensionisters hyggekultur. 

 

To aktivitetscentre  

Det bedste ville være at have to sådanne aktivitetscentre, et i Brønshøj og et i 

Husum.  Der synes at være et godt borgergrundlag for hvert byområde. Men 

hvis der ikke er grundlag for to centre, vil Brønshøj-Husum Lokaludvalg anbefa-

le, at Aktivitetscentret forbliver på Brønshøjvej. Dette er begrundet med hensy-

net til nuværende brugere samt at politikken på området, som siger, at der skal 

være differentierede og geografisk spredte tilbud til ældre. 

 

Dette svar er sendt under forudsætning af Lokaludvalgets endelige godkendelse 

den 21. november.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Hesselberg 
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