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Brønshøj-Husum Lokaludvalg byder Områdefornyelsen velkommen og
glæder os til samarbejdet.
Lokaludvalget har, dels som organisation og dels som enkeltpersoner fra Husum, deltaget aktivt i Områdefornyelsen aktiviteter i opstartsprocessen. Vi
synes, at der ud af det hidtidige arbejde er kommet en afbalanceret og spændende kvarterplan, som Lokaludvalget har store forventninger til, vil fremme
en positiv og bæredygtig udvikling af Husum.
Et centralt punkt i kvarterplanen er at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet
gennem at udstrække netværkene i bydelen til at omfatte flere end de gør i
dag. Vi kan i Lokaludvalget ikke vurdere, om Områdeløftet og kvarterplanen
når borgerniveauet. Områdeløftet må – ligesom det er Lokaludvalgets udfordring – arbejde for at skabe rum til dem, som ikke i forvejen deltager i eksisterende aktiviteter eller netværk.
Lokaludvalget kan være med til at spille en rolle i Områdefornyelsens arbejde med at styrke netværkene, idet udvalget som bekendt af Borgerrepræsentationen råder over en pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende
og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Lokaludvalget vil så vidt muligt understøtte kvarterplanens intentioner om et forbedret og udbygget samarbejde mellem de mange sociale og boligsociale aktiviteter i området.
Kvarterplanen indeholder positive tiltag på integrationsområder. Men fremfor at anskue integrationstiltag som målrettet enkeltpersoner/afgrænsede
grupper og som løsning af specifikke problemer, så Lokaludvalget gerne, at

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.

integrationstiltagene indgik i en helhedsorienteret vifte af tilbud rettet mod
alle kvarterets grupper af borgere. Dette gælder både for fritidstilbud, indsats
mod ledighed og kriminalitetsforebyggelse.
Lokaludvalget ser kvarterplanens idéer om udbygningen af idrætsfaciliteterne som en væsentlig forudsætning for, at planens mål kan nås. Varierede og
tilstrækkelige udfoldelsesmuligheder er vigtig for, at områdets unge kan udvikle sig og integrere sig i samfundet. Lokaludvalget støtter derfor fuldt og
helt op om planens forslag til investeringer i Husumparken (klubhus, fodboldbaner og kunstgræsbaner) og EnergiCenter Voldparken. Af samme
grund mener vi, at kvarterplanens idéer til en udvidelse af områdets kulturelle aktiviteter gennem ”Det flydende aktivitetshus” vil give et betydelig bidrag til at opfylde planens grundlæggende mål.
Erfaringer fra andre steder i byen viser, at det fysiske miljø har stor betydning for en bydels udvikling. Derfor er et andet centralt element i kvarterplanen strøggadeløftet af Frederikssundsvej, hvortil en særskilt og ikke ubetydelig del af den totale bevilling er afsat til at udvikle et centralt mødested og
et levende handelsstrøg i Husum. Det er Lokaludvalgets umiddelbare opfattelse, at kvarterplanen på dette område kan indgå i Lokaludvalgets bydelsplan, som skal udarbejdes i løbet af det næste 12 måneder, og som også
dækker områdefornyelsens område. En vigtig opgave i den forbindelse er at
nå frem til en implementering af Bynet 2018 på Frederikssundsvej, der ikke
modarbejder kvarterplanens målsætning om, at Frederikssundsvej skal være
Husums (og Brønshøjs) handelsstrøg.
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