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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 Kultur- og Fritidsforvaltningen 
RASMUM@KFF.KK.DK  
 
 
 
 
 
 
 
 
HØRINGSSVAR – KØBENHAVNS KOMMUNES KUL-
TUR- OG FRITIDSPOLITIK 2011-13 
 
Det fremlagte udkast til ny kultur- og fritidspolitik er udarbejdet i overens-
stemmelse med tidens ånd og er et visionært grundlag for videreudvikling 
af kultur- og fritidslivet i København.  
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil pege på to kerneprojekter i vores bydel, som 
kan give kultur- og fritidspolitikken lokalt liv:  
 
 Brønshøj Kulturfusion - Lokaludvalget arbejder for, at den administra-

tive sammenlægning af bibliotek og kulturhus matches med nogle mere 
tidssvarende faciliteter. Med kulturfusionen menes der behovet for et 
kulturcentrum med god beliggenhed, hvor faciliteter som bibliotek, kul-
turhus og borgerservice er samlet og samtidig giver mulighed for af-
holdelse af store arrangementer og koncerter. 

 
 EnergiCenter Voldparken - Lokaludvalget støtter formuleringen af vi-

sionerne for EnergiCenter Voldparken i visionspapirerne af 31.12.2008 
og december 2010 og har indskrevet projektet i bydelsplanen. Intention-
erne i den foreslåede kultur- og fritidspolitik er på en lang række punk-
ter i rigtig god overensstemmelse med visionerne for EnergiCenter 
Voldparken. EnergiCenter Voldparken vil således være et oplagt sted at 
få udrullet den nye kultur- og fritidspolitik herunder indgåelse af part-
nerskab om drift af faciliteterne, som har været drøftet de seneste par år 
mellem Områdefornyelse Husum og Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

 
Derudover anbefaler Lokaludvalget generelt, at der sikres en løbende opfølgning 
på erfaringer fra de nye metoder til samarbejde mellem aktørerne i kultur- og fri-
tidslivet.  
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Lokaludvalget ser frem til at blive inddraget i de handleplaner, der skal udmønte 
den overordnede politik. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Hesselberg 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 

Jens Peter Gjaldbæk 
Formand for Kulturudvalget 


