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FAKTA - Sådan er puljen opdelt:

Pulje A. Netværksskabende aktiviteter 
(Bydelspuljen)  
Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra 
eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende 
ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt 
retningslinier for puljen). 

Pulje B. Netværksskabende aktiviteter og 
samarbejde med lokale aktører 
Pulje til netværksskabende og borgerrettede 
aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samar-
bejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer 
og events). 

Pulje C. Intern pulje 
Intern pulje og kommunikation.
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Samlet pulje 2016 - Puljemidler, forbrug fordelt på fagområder

kr 686.221 
45%

kr 259.560 
17%

kr 49.220 
3%

kr 156.652 
10%

kr 224.011 
15%

kr 142.739 
10%

Puljemidler fordelt på fagområder 2016 (A, B og C samlet)

KULTUR

BØRN, UNGE. FRITID og 
IDRÆT

Byudvikling

SOCIAL OG SUNDHED

Kommunikation, netværk

MILJØ
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Bydelspuljen 2016 (Pulje A): Regnskab

Pulje A - Bydelspuljen

  Projekt Ansøgt beløb Bevilling Regnskab
1 Fastelavn på Brønshøj Torv 8.400 8.400 8.207
2 Release event  11.000 11.000 0
3 Børn og ældre knytter bånd 24.000 24.000 24.000
4 Syng Højt 2016 30.000 30.000 30.000
5 En sommerdag på Bellahøj  70.000 40.000 40.000
6 Fastelavnsfest i Husum Bypark 8.000 8.000 4.858
7 Kulturen rundt 20.000 20.000 12.500
8 Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården 39.000 39.000 39.000
9 2 Jazzkoncerter: New Orleans Delight og Gunhild Carling's Family Band  18.900 18.900 17.625

10 Univers på vers ‐ på tværs af generationer 84.000 56.000 56.000
11 Juletræ 2016 på Brønshøj Torv 40.500 40.500 37.964
12 Oktoberfest for seniorer 60+ 17.000 17.000 17.000
13 Aktiviteter i Socialt Fællesskab af 2008 39.000 20.000 20.000
14 Amfifestival 2016 50.000 50.000 50.000
15 Brønshøj‐Husum Lokaludvalg UNG 64.150 25.000 0
16 Open Stage i Kulturhuset Pilegården 12.960 12.000 12.000
17 Juletræets tænding i Husum 36.500 32.500 31.000
18 Fortovskoncerter i 2700‐happiness 49.900 40.000 30.000
19 Aktive familiedage i påsken i Grøndal MultiCenter 2016 41.900 20.000 20.000
20 Kulturelle aktiviteter og socialt samvær på Husumparkens  legeplads 18.800 18.800 18.800
21 Gadefodboldturnering i Husum 12.500 12.500 8.546
22 Moseløbet 2016 14.500 14.500 14.500
23 Markedsdag i Husum nord 15.000 11.000 7.052
24 2700 Halloween 30.000 30.000 30.000
25 Ældredagen Brønshøj‐Husum‐Vanløse 19.150 19.150 13.912
26 Blomsterkasser til Pilegården ‐ Projekt Sammen kan vi mere 9.100 7.100 0
27 Konference: Arbejdet med unge i udsatte positioner 20.500 18.500 9.094
28 Vild festival 50.000 25.000 25.000
29 Leg med sproget 20.400 20.400 17.400
30 Brønshøj Sommerhøjskole 15.000 12.000 12.000
31 Haven i Tingbjerg 22.900 9.500 5.847
32 GOLDEN DAYS 2016 ‐ Tema: 1970'erne 33.195 16.195 15.195
33 Syning for mænd 3.000 3.000 1.500
34 Julemarch i Brønshøj‐Husum 14.400 11.000 8.500
35 KUPALA ‐ Den slaviske, baltiske og skandinaviske Midsommer 12.000 3.000 3.000
36 Tingbjerg Challenge 25.000 20.000 19.630
37 Sensommer festkoncert for børn og voksne 20.800 20.800 20.790
38 Gys og Gru på Brønshøj Torv 22.000 22.000 22.000
39 Oktober på Legeren!  16.200 16.200 15.855
40 FSC PRESENSEANCES #1: “WELCOME TO WACDONLADS” 8.600 1.000 1.000
41 FSC SOLO SESSION #4:  "SURVIVIALIS"  7.000 1.000 1.000
42 FSC SOLO SESSION #5: “IMPLICIT”  7.000 1.000 1.000
43 Julebelysning langs Frederikssundsvej 300‐308 7.116 7.116 7.116
44 Futsal for Voldparkens ungdom 30.000 30.000 30.000
45 Uddeling af nissehuer til Juletræstændingen i Husum Bypark 4.400 4.400 4.394
46 Børnenes julekoncert 25.500 14.500 12.975
47 Bruge postkort til at få kontakt til/aktiveret brugere af Husum Bypark 1.300 1.300 1.114

I alt 1.149.271 883.261 777.373
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Bydelspuljen 2016 (Pulje A)

1. Fastelavn på Brønshøj Torv
Lørdag den 6. februar afholdt Spejdergruppen Bellahøj 
21st Barking fastelavnsfest på Brønshøj Torv. Til arran-
gementet var der fælles tøndeslagning, overrækkelse af 
præmier og til sidst uddeling af gratis fastelavnsboller 
og varm kakao. 200-250 børn og voksne deltog i fæl-
lesskabet om den sjove tradition. Arrangementet blev 
sponsoreret af Kirstens Konditori, Secondhand Legetøj, 
Brønshøj-Husum Avis, Superbrugsen Brønshøj Torv..
Projektet har fået udbetalt 8.206,79 kr. i støtte.

2. Release event 
Livsbanens projekt ændrede karakter undervejs, så 
bevillingen frafaldt og ansøger sendte en ny ansøgning. 
Se i stedet projektet ”Konference: Arbejdet med unge i 
udsatte positioner”.

3. Børn og ældre knytter bånd 
Fra den 11. januar til den 14. marts faciliterede 
Anette Dibbern Unger sammen med Erindringsfa-
brikken en proces, hvor otte børn fra børnehaven 
Hvedevej og ni ældre fra Aktivitetscenter Brønshøj 
mødtes ugentligt og talte om barndom, sang børne-
sange osv. Forløbet blev afsluttet med en forestil-
ling, som både børn og ældre deltog i. Herudover 
deltog 50-60 personer som publikum. Både børn 
og ældre har nydt at være sammen, og personalet 
begge steder fortæller om positiv udvikling og glæ-
de over projektet både hos børn og ældre. Begge 
parter ønsker derfor at vedligeholde relationerne 
og udbygge projektet. 
Projektet har fået udbetalt 24.000 kr. i støtte. 

  
 4. Syng Højt! 
Den 8. september afholdt Peter Rønn Musikoplevelser 
for fjerde gang fællessangsarrangementet ”Syng Højt!” på 
Bellahøj Friluftsscene på den årlige nationale ”Små Syn-
ger Sammen”-dag. I år var der særlig fokus på ”Syng og 
Dans” og reggae-musikgenren. 1.850 børn fra Bispebjerg, 
Vanløse og Brønsøj-Husum havde gennem fem uger øvet 
sig på sangene. Fra scenen blev børnene bakket op og 
underholdt af den lokale ildsjæl og pædagog Anders Chr. 
Enevoldsen, værterne Trolle og Tormod, dirigent Tine 
Olsen, koret Snip Snap Snuderne samt reggae-band. Kon-
certen afsluttedes bl.a. med konfettirør, som til børnenes 
glæde kastede et fyrværkeri af konfetti 8 meter op i 
luften. Der var 889 børn og voksne fra Brønshøj/Husum/
Tingbjergs institutioner tilmeldt koncerten. 
Projektet har fået udbetalt 30.000 kr. i støtte.  

5. En sommerdag på Bellahøj 
Musikfestivalen blev afholdt den 13. august og havde 
godt 700 gæster, heraf 526 betalende. Dertil kommer ca. 
50 frivillige. Arrangørerne har brugt fire år på at finde 
den rigtige form på festivalen siden jubilæumskoncerten 
for friluftsscenen i 2013. I år lykkedes det, og det skyldes 
primært en stærkere lokal forankring, som også kan få 
festivalen til at vokse de kommende år. Mange lokale 
kræfter er involveret i festivalen og musikprogrammet 
havde i år et mere lokalt islæt. Arrangørerne har også 
justeret musikprogrammet efter målgrupper, så dagspro-
grammet retter sig mod børnefamilier og aftenprogram-
met tiltrækker voksne musikinteresserede fra hele byen. 
Musikfestivalen vil sammen med andre kulturarrangører 
arbejde på en fælles etablering af en sommerscene, så 
disse faciliterer er til stede i perioden fra 1. august - 15. 
september 2017 og ikke skal lejes ind fra gang til gang - 
til glæde for alle brugere af friluftsscenen. 
Projektet har fået udbetalt 40.000 kr. i støtte.

- Afrapporteringer fra støttede projekter (numre refererer til regnskab)
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Evalueringer - Bydelspuljen 2016

6. Fastelavnsfest i Husum Bypark 
Søndag den 7. februar afholdt Husum Byparks Ven-
ner fastelavnsfest i Husum Bypark med mere end 200 
deltagende børn og voksne. Til arrangementet var der 
tøndeslagning, præmier og uddeling af fastelavnsboller 
og kakao, som blev sponsoreret af Føtex. Føtex stillede 
også med to medarbejdere til uddeling af fastelavnsbol-
ler, ligesom tre frivillige fra Livsbanen deltog på dagen. 
Deltagerne var bredt sammensat i forhold til Husums 
indbyggere og foreningen oplever, at beboerne bakker 
op om traditionen og om Husum Bypark som samlings-
sted.Projektet har fået udbetalt 7.360 kr. i støtte.

7. Kulturen rundt 
Brønshøj Bibliotek har sammen med Familierådgiv-
ningen Brønshøj-Vanløse og Afdelingsbestyrelserne i 
Bellahøjhusene igangsat projektet ”Kulturen rundt”, der 
havde til formål at give børnene på Bellahøj (specifikt 
Bellahøj Børnehave og Kollektivhusets Børnehave) en 
kulturel saltvandsindsprøjtning. Teater-delen af projektet 
blev gennemført efter planen, hvor Teatret Lampe stod 
for to gratis opførsler af forestillingen ”Den grimme 
ælling” på boldbanen ved Bellahøj Nord 5. Der var i 
alt ca. 150 tilskuere til de 2 forestillinger. Heraf var de 
100 deltagere fra de to børnehaver og resten var dels 
forældre og søskende samt andre beboere fra Bellahøj-
bebyggelsen. Ansøger havde håbet på at kunne tiltrække 
endnu flere af beboerne, især beboere med anden 
etnisk baggrund end dansk for at give børn og forældre 
en fælles sprogstimulerende kulturel oplevelse i deres 
nærmiljø, men det viste sig vanskeligere end antaget. 
Ansøger valgte at aflyse musikdelen af projektet, fordi 
der var et lignende arrangement på friluftsscenen ugen 
før. Ansøger håber at kunne gennemføre koncerten i 
foråret 2017 i stedet. 
Projektet har fået udbetalt 12.500 kr. i støtte.

8. Netværksskabende koncertrække i 
Kulturhuset Pilegården
Foreningen MusicHouse Brønshøj har med støtte fra 
Lokaludvalget og Statens Kunstfond afholdt 24 koncer-
ter. 14 af koncerterne var med udenlandske bands fra 
USA, England, Skotland, Tjekkiet og Sverige. 17 aften-
koncerter, 6 eftermiddagskoncerter samt en koncert 
på 2700Kulturdag. 1230 tilfredse gæster har besøgt de 
23 koncerter i Kulturhuset Pilegården. Herudover nød 
nogle hundrede koncerten i forbindelse med Kulturda-
gen. Ansøger oplever et fremragende samarbejde med 
Pilegården og Café Pilen.
Projektet har fået udbetalt 39.000 kr. i støtte.

 9. To jazzkoncerter: New Orleans Delight 
og Gunhild Carling’s Family Band fra Stock-
holm
Den 5. marts og 9. april afholdt Brønshøj Copenhagen 
Jazz Club koncerter med hhv. New Orleans Delight og 
Gunhild Carling med sit ”Family Band” fra Stockholm-
området. Koncerterne samlede og skabte relationer 
mellem jazzinteresserede i lokalområdet. I alt 164 
deltog til koncerterne, foruden bestyrelsen og frivillige 
hjælpere. 
Projektet har fået udbetalt 17.625 kr. i støtte. 

10. Univers på vers 
- på tværs af generationer
Anders Jacobsen og hans orkester ”Univers på vers” 
har i perioden marts-juni spillet syv koncerter på lokale 
plejehjem og aktivitetscentre for de tilknyttede ældre 
og deres familier. Ambitionen har været at nå ud til fire 
generationer, og det er lykkes til de fleste koncerter, 
selvom det har været en udfordring for plejehjemmene 
at tiltrække de ældres familier. Et par gange blev 2. og 3. 
klasser fra den lokale skole inviteret, hvis forstanderen 
på forhånd havde svært ved at få pårørende børn til at 
komme. Koncerterne i Brønshøj-Husum har fungeret 
som pilotprojekt for ansøger og er nu udbredt til hele 
København. Alt i alt blev projektet gennemført som 
planlagt og til stor tilfredshed for ansøger. 
Projektet har fået udbetalt 56.000 kr. i støtte.

11. Juletræ 2016 på Brønshøj Torv
Brønshøj Juletræsfond har med støtte fra Lokaludvalget 
opsat juletræ på Brønshøj Torv til glæde for beboere i 
Brønshøj og forbipasserende.
Træet blev rejst i uge 47 og tændt ved arrangement 
den 25. november, hvor mellem 500 og 1.000 børn og 
voksne deltog. Selve arrangementet var ikke støttet af 
Lokaludvalget. 
Projektet har fået udbetalt 37.963,75 kr. i støtte.

12. Oktoberfest for seniorer 60+
Pensionistklubberne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg af-
holdt i fællesskab en fest for bydelens seniorer i alderen 
60+ den 24. november. Anne Herdorf optrådte med mu-
sikere. 129 personer deltog og arrangørerne melder om 
stor lokal tilslutning samt et ønske fra deltagerne om 
flere lignende arrangementer i fremtiden. ”Syng med”-
arrangementer som dette appellerer til målgruppen. 
Arrangementet har været med til at styrke samarbejdet 
mellem pensionistcentrerne og gøre centrernes image 
som ”stillestående” til skamme.
Projektet har fået udbetalt 17.000 kr. i støtte.
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13. Aktiviteter i Socialt Fællesskab af 
2008
Foreningen Socialt Fællesskab af 2008 har med 
støtte fra Lokaludvalget opstartet en ny aktivi-
tet, ”Café for ensomme” og afholdt foreningens 
årlige julefest i Husumvold Kirke. Foreningen har 
til formål at skabe socialt samvær og netværk for 
enlige forsørgere, fysisk og psykisk handicappede, 

kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, 
førtids- og folkepensionister, flygtninge og indvan-
drere, ensomme m.m.
Arrangementerne har haft i alt 300 deltagere. 
Caféen for ensomme har ifølge ansøger været 
en meget stor succes. Der har bl.a. været afholdt 
foredrag om diabetes, om at være særlig sensitiv, 
sund kost og sundt liv, livsværdier m.m. Foreningen 
tænker at forsætte Café for ensomme i 2017.
Projektet har fået udbetalt 20.000 kr. i støtte.
 
14. Amfifestival 
Foreningen Amfiteatret har i august måned afholdt 
Amfifestival med teater, musik, markedsplads og 
workshops for unge. Hovedforestillingen Cirkus 
PsyShow blev spillet otte gange, da to forestillinger 
blev aflyst grundet regn og sygdom. Derudover 
blev der gennemført forskellige andre workshops 
og koncerter, bl.a. med MC Einar. Amfifestiva-
len har haft 3.851 gæster, medregnet fribilletter. 
Projektet har haft mange lokale samarbejdsparter 
heriblandt Kulturhuset Pilegården, Livsbanen og 
lokale borgere og butikker. Alle unge i Bellahøj har 
haft gratis adgang til festivalen, hvilket har skabt 
en positiv relation til lokalområdet og har med-
ført, at festivalen ikke oplevede hærværk som i 
2014. Selvom Amfifestival endte med at have færre 
aktiviteter end først planlagt og stadig har givet 

underskud, betragter ansøger projektet som en 
succes, da festivalen har fået gode anmeldelser og 
megen positiv feedback og har været med til at 
skabe positiv opmærksomhed omkring Bellahøj og 
Bellahøj Friluftsscene. 
Projektet har fået udbetalt 50.000 kr. i støtte.

15. Brønshøj-Husum Lokaludvalg UNG
Mellemfolkeligt Samvirke gjorde ikke brug af støt-
ten.

16. Open Stage i Kulturhuset Pilegården
Den 7. april, 12. maj og 2. juni har Mette Svane i 
samarbejde med Kulturhuset Pilegården afholdt 
Open Stage med mange forskellige former for 
optræden. Der er gennem arrangementerne skabt 
et netværk af lokale og folk udefra, som gerne vil 
optræde, samt et netværk af folk, der begyndte 
at komme som stampublikum. Arrangementerne 
endte med et besøgstal på ca. 200 bestående af 
gæster og optrædende. 
Projektet har fået udbetalt 12.000 kr. i støtte.

17. Juletræets tænding i Husum
Husum Juletræsforening har fået støtte til at 
opsætte et juletræ i Husum Bypark til glæde for 
Husum beboere og forbipasserende. Juletræet blev 
tændt den 26. november, hvor Socialborgmester 
Jesper Christensen holdt tale, musikere spillede 
og der blev uddelt godteposer til børnene. Selve 
arrangementet var ikke støttet af Lokaludvalget. 
Ansøger estimerer, at 300 børn og 200 forældre 
deltog i tændingen af træet.  
Projektet har fået udbetalt 31.000 kr. i støtte.
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Evalueringer - Bydelspuljen 2016

 
18. Fortovskoncerter i 2700-happiness 
Martine Munksø har afholdt syv gratis koncerter 
foran butikken Designbykalle shop i foråret og 
sommeren. En koncert måtte aflyses på grund af 
dårligt vejr. Deltagerantallet svingede fra 50-100 pr 
koncert. Bands og musikgenrer spændte bredt og 
det har tiltrukket publikum i alle aldre.  
Projektet har fået udbetalt 30.000 kr. i støtte.

19. Aktive familiedage i påsken i Grøn-
dal MultiCenter 2016 
I påsken afholdt Grøndal MultiCenter aktive dage 
for hele familien. Dagene bød bl.a. på gratis work-
shops i f.eks. dans og klatring samt halv pris på 
centrets faste aktiviteter såsom badminton og le-
geland. Arrangementet gav således familierne nogle 
gode rammer for sjovt og aktivt samvær og var 
med til at øge målgruppens kendskab til forskellige 
idrætstilbud for børn og voksne. Centret havde i 
alt 10.000 besøgende i dagene, hvorfor målet om 
20.000 deltagere på dagene ikke blev nået. Målet 
om 50-150 deltagere til hver workshop pr. dag blev 
dog opnået, ligesom den ønskede målgruppe blev 
nået. 
Projektet har fået udbetalt 20.000 kr. i støtte. 

20. Kulturelle aktiviteter og socialsam-
vær på Husumparkens bemandede 
legeplads
Husumparkens bemandede legeplads har i foråret 
og sommeren afholdt en række arrangementer for 

legepladsens brugere: 27. april - ”Ballon professor” 
af Honning Banden-teater – 79 deltagere. 20. maj - 
Store legedag med Gerlev lege – 20 deltagere (fre-
dag er ikke en god dag at afholde aktiviteter, har 
ansøger nu lært). 8. juni - Aladdin musikalsk fortæl-
ling med Marco Martiri og Mette Svane – 166 
deltagere. 21. juni - Afrikansk dans med Elisabeth 
Lange - 45 deltagere. 21. juli - Fest i troldskoven, 
musikforestilling for børn af Marco Martiri – 75 
deltagere. 31. juli - Afrikansk dans med Elisabeth 
Lange. Ansøger betragter arrangementerne som en 
succes, hvor alle deltagere deltog aktivt og arran-
gementerne var godt besøgt, trods regnvejr.
Projektet har fået udbetalt 18.800 kr. i støtte.
   
21. Gadefodboldturnering i Husum
I maj-juni afholdt den boligsociale indsats Husum 
for Alle gadefodboldturneringer i boldburet Toften. 
På grund af mangel på medarbejderressourcer og 
sygdom blev der afholdt to turneringer i stedet 
for de fire, der var planlagt. De to turneringer var 
vellykkede med deltagelse af 35-45 børn og unge i 
alderen 9-15 år. Fremover vil aldersgrænsen sæn-
kes, da der oplevedes et for stort spænd mellem 
deltagerne. Turneringerne havde fokus på samvær 
og kammeratskab, hvilket blev understreget med 
uddeling af priser for ”Dagens Fighter” og ”Dagens 
Holdspiller”.
Projektet har fået udbetalt 8.546 kr. i støtte.

22. Moseløbet 2016 
Moseløbet blev afviklet i maj med over 400 delta-
gere, 200 tilskuere samt en masse frivillige. Løbe-
ruten gik fra Brønshøj Kirke og rundt i Utterslev 
Mose. Arrangørerne nåede et højere deltagerantal 
end sidste år og kan mærke, at løbet, der blev 
afholdt for tredje år i træk, har forplantet sig i 
bevidstheden som en fast Brønshøj-begivenhed. 
Løbet blev arrangeret i samarbejde med lokale 
erhvervsdrivende, som gør det muligt at skabe en 
festlig ramme om løbet samt sponsorerede præ-
mier og lodtrækningsgaver. Den eneste som ikke 
forløb efter planen var, at arrangørerne fik afslag 
på deres ansøgning til Københavns Kommunes 
arrangementspulje grundet placering, størrelse og 
deltagerbetaling. 
Projektet har fået udbetalt 14.500 kr. i støtte.

23. Markedsdag i Husum Nord
Den boligsociale indsats Husum for Alle arran-
gerede markedsdag på Voldparken Torv den 4. 
juni. Dagens program bestod af loppemarked, 
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designværksted, livemusik, cykelreparation, bord-
tennisturnering, forspiring til altanerne, kagebod 
og samosabod. 20 af de 25 stadepladser på lop-
pemarkedet blev holdt af beboere knyttet til de 
fire almennyttige boligafdelinger i Husum nord. 
Frivillige aktører var Bydelsmødrene, ABC Cy-
kelklub, et band der spillede tyrkisk guitar og 
Børnebestyrelsen i fsb Husumgård Derudover var 
Husum for Alles lommepengejobbere ansat til at 
hjælpe på selve dagen. Beboerne fik en fin fælles-
skabsoplevelse gennem en social begivenhed. Både 
børn og voksne blev tilgodeset og naboskabet var 
i fokus. Der var ca. 90 deltagere til markedsdagen. 
Deltagerantallet var lavere en forventet, hvilket 
ansøger tilskriver varmen og at eventen lå lige op 
ad ramadan-start.
Projektet har fået udbetalt 7.051,97 kr. i støtte.

24. 2700 Halloween 
HBH Handels- og Erhvervsforeningen Brønshøj-
Husum-Tingbjerg afholdt Halloween-arrangement 
med uhyggelig underholdning på Brønshøj Torv 
den 28. oktober. Der var omkring 2.000 deltagere, 
primært børnefamilier. Fremmødet var en smule 
lavere end forventet, men ansøger betragter stadig 
arrangementet som en succes, der samler bydelen 
og giver mange børn og deres forældre mulighed 
for opleve (u)hyggelige ting. Brønshøj Rotary, 
Kulturhuset Pilegården og Bellahøj 21st Barking 
deltog som samarbejdsparter. Spejderne udskar ca. 
110 græskar til lygter. 
Projektet har fået udbetalt 30.000 kr. i støtte.

25. Ældredagen Brønshøj-Husum-Van-
løse 
Arbejdsgruppen for Ældredagen afholdt den 6. 
oktober ”Ældredagen 2016” på Kulturstationen 
i Vanløse. Der var 52 boder og 700 deltagere. 
Social- og sundhedsborgmester Ninna Thomsen 
holdt åbningstalen og programmet bød på mu-
sikalsk underholdning og foredrag med Maria 
Markus. Ansøger er tilfreds med arrangementet 
og flere af de medvirkende foreninger har efter-
følgende fået henvendelser fra ældre, der gerne vil 
deltage i foreningernes aktiviteter.
Projektet har fået udbetalt 13.911,75 kr. i støtte.

26. Blomsterkasser til Pilegården - Pro-
jekt Sammen kan vi mere 
Projektet blev opgivet, da ansøger havde proble-
mer med at skaffe frivillige ældre med interesse for 
projektet.

27. Konference: Arbejdet med unge i 
udsatte positioner 
Livsbanen afholdt den 28. september en halvdags-
konference sammen med forskere fra DPU. En 
konference, der havde til formål at samle op på 
tre års forskning i hiphop-kulturen og Livsbanens 
pædagogiske tilgang og metoder i arbejdet med 
udsatte børn og unge.
Livsbanens unge producerede i månederne op til 
konferencen en plade/cd, som blev udgivet på da-
gen og givet til alle deltagerne. De unge deltog ak-
tivt på konferencen, dels i et åbent interview, dels 
gennem optræden. I alt deltog ca. 80 personer, 
hvilket var lidt færre end forventet. Til gengæld var 
deltagerskaren bred og rummede både fondsper-
soner, studerende, forskere, folketingsmedlemmer, 
lokale borgere, fagfolk fra kommunens forvaltnin-
ger, inkl. fra andre Lokaludvalg, Natteravnene, og 
folk fra andre organisationer, der ligeledes arbej-
der med udsatte børn og unge.
Projektet har fået udbetalt 18.500 kr. i støtte.

28. Vild festival 
Foreningen Byhøst præsenterede den 10. sep-
tember mad- og naturglade borgere for, hvad 
naturens spisekammer byder på gennem smag, 
gode oplevelser og workshops til Vild Festival, der 
blev afholdt i området, hvor Vestvolden møder 
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Utterslev Mose. Ansøger vurderer, at op imod 500 
mennesker var forbi til festivalen. Gæsterne var 
glade, nysgerrige og gjorde brug af de forskellige 
tilbud, der fandtes. Årsagen til lavere deltagelse end 
forventet skal delvist findes i forvirring omkring 
placeringen af eventen. Næste år vil arrangørerne 
derfor forsøge at placere eventen ved naturværk-
stedet Streyf i Bispebjerg.
Projektet har fået udbetalt 25.000 kr. i støtte.

29. Leg med sproget 
Brønshøj Bibliotek har i samarbejde med Dan-
sekapellet afholdt en række sprogstimulerende 
aktiviteter for børn. Aktiviteterne blev afholdt på 
biblioteket i efteråret.
Projektet bestod af 3 dele: 1) Inspirationsforedrag 
for områdets pædagoger med Lotte Salling. De 
fremmødte børnehave- og vuggestuepædagoger 
var rigtig glade for arrangementet og fik masser 
af ny inspiration med hjem (41 deltagere). 2) ”Stav 
med kroppen - kig i bogen”. Som et samarbejde 
mellem Dansekapellet og Brønshøj Bibliotek fik 
i alt 30 børn fra områdets børnehaver i et forløb 
over 3 gange gennem musik og bevægelse og med 
inspiration fra bibliotekets ABC-bøger danset 
alfabetet og deres eget navn (30 deltagere). 3) 2 
forestillinger med Teater Fair Plays ”Et ord er et 
ord”. Begge forestillinger spillede for fulde huse 
og tilskuerne som var en blanding af de ældste 
børnehavebørn og børn fra indskolingen i de 
nærmestliggende skoler fik en dejlig oplevelse, 
som samtidig var relevant i forhold til projektets 
overordnede formål om at sætte fokus på temaet 
sprogstimulering (120 deltagere). Projektet var 
første samarbejdsprojekt mellem Dansekapellet og 
Brønshøj Bibliotek for første gang, noget de håber 
kan gentages snart.
Projektet har fået udbetalt 17.400 kr. i støtte.

30. Brønshøj Sommerhøjskole 
Brønshøj Kirke har den 26.-28. august afholdt 
sommerhøjskole med temaet ”protest”. Program-
met blev afviklet som planlagt med bl.a. foredrag, 
filmfremvisning og fællessang. 25 personer deltog. 
Ansøger har fået gode tilbagemeldinger fra del-
tagerne på sommerhøjskolen og regner med at 
afholde et lignende arrangement til næste sommer. 
Projektet har fået udbetalt 12.000 kr. i støtte.

31. Haven i Tingbjerg
’Haven i Tingbjerg’, et projekt igangsat af Børne- 
Ungdomsforvaltningens gadeplansteam i Husum-
Tingbjerg, har fået støtte til at bygge fælles højbede 
i den fælles byhave ved Virkefeltet i Tingbjerg. 
Ansøger fik oprindeligt også støtte til at indkøbe 
frø og planer, men ansøger endte med kun at købe 
lærketræ og jord til bedene, da projektet trak ud, 
og de derfor var for langt henne på sæsonen til 
at plante frø og planter. Tre unge, som er ansat af 
Socialforvaltningen, har været med til at bygge kas-
serne til bedene. Ud over bygningen af fælleshøj-
bedene, som først vil blive taget i brug til foråret 
2017, har der været meget liv i Haven i denne 
sæson. Der har været omkring 25 faste brugere, 
som har haft deres egne private højbede.
Projektet har fået udbetalt 6.500 kr. i støtte.
 

32. Golden Days - festival om 1970’erne
Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Bibliotek og 
Brønshøj Kirke havde fået støtte til at gennemføre 
aktiviteter under den årlige ”Golden Days”-histo-
riefestival, der foregik fra den 9.-25. september og 
i år havde 1970’erne som tema. Brønshøj Kirke 
trak sig dog fra samarbejdet, da Lokaludvalget gav 
afslag på at støtte Kirkens bidrag til festivalen. Det 
har haft indvirkning på bredden i det lokale udbud, 
samt distributionen af lokal PR. De to arrangemen-
ter, som Lokaludvalget gav støtte til, blev afviklet 
succesfuldt. Dukketeateret ”Prop og Berta - Borg-
mesterkæden” var helt udsolgt. Arrangementet 
ramte tilsyneladende klart forældre/bedstefor-
ældres lyst til at formidle for deres børn, hvad 
der var børneunderholdning, da de selv var børn. 
”Brønshøj & 1970’erne - lokalhistorisk billedaf-
ten” havde ca. 70 deltagere. Samarbejdspartneren 
Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Ut-
terslev udtrykte tilfredshed og vil strukturere en 
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fremtidig billedaften på lignende måde om 50’erne 
i 2017. 
Projektet har fået udbetalt 16.195 kr. i støtte.  

33. Syning for mænd 
Den boligsociale indsats Husum for Alle har fået 
støtte fra Lokaludvalget til at opstarte et syværk-
sted for mænd. Der er blevet afholdt et ugentligt 
syværksted i 6 uger. De første gange kom der 
kun en mand, men efterfølgende er der startet 
en gruppe på 6-7 mænd, som nu mødes fast en 
gang ugentlig for at sy og reparere deres eget og 
deres børns tøj. Syværkstedet åbnede senere end 
beregnet pga. problemer med at finde en mandlig 
sylærer, hvilket der var ønske om fra mændenes 
side af. Det lykkedes ikke at finde en mandlig sylæ-
rer og Husum for Alle har istedet ansat en kvinde. 
En enkelt mand sagde han ikke ønskede at deltage 
pga. kønnet på læren, men for de øvrige deltagere 
har det ikke været et problem. Syning for mænd 
har skabt et fællesskab omkring det at mænd syr 
og reparerer tøj sammen. Det har givet mændene 
noget at mødes om og dermed skabt grundlaget 
for et nyt netværk i Husum. Husum for Alle har 
valgt at forlænget syværkstedet frem til december 
2016 pga. det positive fremmøde som har været de 
sidste par gange.
Projektet har fået udbetalt 1.500 kr. i støtte.

34. Julemarch i Brønshøj-Husum 
Kulturhuset Pilegården har den 4. december 
afholdt den årligt tilbagevendende Julemarch rundt 
i Utterslev Mose. Marchen startede ved Pilegår-
den, hvor Brønshøj Kirkes Pigekor sang marchen 
i gang. Lokalhistorisk Selskab stod for to guidede 
ture, som fulgte ruterne fra lokaludvalgets nye 
’2700 Brønshøj’. Marchen blev arrangeret i samar-
bejde med Hjerteforeningen, julemærkehjemmene, 
julemærkemarchen og Danmission, og ca. 150 
personer deltog. Folk fra bydelen og gæster udefra 
har fået historisk fortælling og sightseeing i byde-
len samtidig med, at de fik motion og mødte nye 
mennesker.
Projektet har fået udbetalt 8.500 kr. i støtte.

35. KUPALA – Den slaviske, baltiske og 
skandinaviske Midsommer
Den 2. juli afholdt foreningen Nordsolen Midsom-
merfest med kombinerede skandinaviske, baltiske 
og slaviske traditioner. Der var bl.a. traditionelle 
lege, sange og danse rundt om bålet samt grill. Pga. 
regn kom der færre besøgende end forventet. I 

alt deltog ca. 100. Flere medbragte egen mad og 
drikke, hvilket ikke er tilladt ved arrangementet. 
Kupala har over årene fået reduceret støttebe-
løbet fra Lokaludvalget. Nordsolen mener ikke, 
at arrangementet kan gennemføres uden større 
tilskud fra Lokaludvalget. Kupala 2016 bliver derfor 
den sidste, hvis foreningen ikke kan få støtte andre 
steder fra.
Projektet har fået udbetalt 3.000 kr. i støtte.

36. Tingbjerg Challenge
18+ centret Crossroad har afholdt Tingbjerg 
Challenge, som var en én-dags event for børn og 
voksne den 27. august på Ruten. Aktiviteterne var 
gratis og bestod af mini-triatlon med svømning i 
Tingbjerg Svømmehal, samt løb og cykling på Ru-
ten. Der blev opsat to hoppeborge og en rodeotyr, 
samt et stort telt, hvor der bl.a. blev afholdt banko. 
Desuden blev der grillet og serveret mad og can-
dyfloss. På dagen deltog mellem 1.500-2.000 børn, 
unge, voksne og ældre på tværs af forskellige fæl-
lesskaber. Planlægningen og udførelsen af projektet 
har involveret mange lokale samarbejdsparter. 
Ansøger vurderer, at arrangementet har styrket 
samarbejdet i lokalområdet generelt. 
Projektet har fået udbetalt 20.000 kr. i støtte.

37. Sensommer festkoncert for børn og 
voksne 
Foreningen Musikalliancen afholdt en gratis kon-
cert kaldet ”Sensommer festivatas - Musikalsk 
spilop” den 24. september i Korsager Skoles fest-
sal. Der var musikalske indslag fra Musikalliancens 
professionelle musikere, et skoleorkester, Husum 
og Husumvold Kirkes Børnekor og Brønshøj 
Folkedanserforening dansede med publikum. Ved 
arrangementet deltog ca. 90 mennesker - primært 
børnefamilier, som også var målgruppen for ar-
rangementet. 
Projektet har fået udbetalt 20.800 kr. i støtte.     

38. Gys og Gru på Brønshøj Torv
Kulturhuset Pilegården arrangerede en uhyggelig 
oplevelse for hele familien til Handels- og Er-
hvervsforeningens Halloween-arrangement den 28. 
oktober på Brønshøj Torv.
I samarbejde med den lokale forening Rollespils-
fabrikken var gyserløb i og omkring Rytterskolen, 
Brønshøj Skole og Brønshøj Torv. Der var to ruter 
- én for børn i alderen 4-10 år og én for børn fra 
10 år. Herudover kunne børn i alderen 0-4 år få 
lavet ansigtsmaling på torvet. Der var ca. 500 børn, 
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unge og voksne igennem løbet.
I år prøvede ansøger at lave den første time min-
dre uhyggelig og her kunne børn og børnefamilier 
opleve gys og gru ruten på børneniveau, men med 
de samme skuespillere. Dette var en meget stor 
succes.
Projektet har fået udbetalt 22.000 kr. i støtte.

39. Oktober på Legeren! 
Husumparkens bemandede legeplads har fået 
støtte til tre projekter for børn, som alle foregik 
på legepladsen i oktober måned. 1) Maleprojekt: 
Børnene var med til at forskønne legepladsen og 
malede på gymnastikposer, som de bagefter fik 
med hjem. Der deltog ca. 60 børn, men projektet 
blev ikke den store succes, på grund af dårligt vejr 
og aflyste aftaler. 2) Teater: Det musikalske bør-
neteater Stjernekufferten spillede forestillingen 
Fup og Fidus tirsdag den 27. september. Ca. 180 
deltagere. 3) Aktiviteter v/ Gerlev Legepark: Gerlev 
Legepark lavede aktiviteter med fokus på motorik 
og balance. Der deltog ca. 400 i løbet af dagen.
Projektet har fået udbetalt 15.855 kr. i støtte.

40. FSC PRESENSEANCES #1: “WEL-
COME TO WACDONLADS, MAY WE 
TALK YOUR ORDERS?”
Future Suburban Contemporary v/ Jens Ivar Kjetså 
har den 14. og 15. november gennemført den før-
ste af en række kunstudstillinger under konceptet 
PRESENSEANCES, der har fokus på det performa-
tive. Udstillingen skiftede navn til ”The Blue Hour” 
undervejs. De medvirkende kunstnere skabte et 
fælles kunstværk i løbet af to dage, som blev vist 
for publikum og samtidig filmet. Til udstillingen spil-
lede desuden en DJ et live set til udstillingen, som 
et abstrakt soundtrack til aftenen. Denne musik 
bliver i foråret 2017 udgivet på FSC SOUNDS 
som er en musikalsk forgrening af FSCs aktivite-
ter. Ca. 50 personer deltog til fremvisningen af 
udstillingen. Det var lidt færre end forventet, men 
ansøger er tilfreds med fremmødet, efterårsvejret 
taget i betragtning. Både unge og ældre folk deltog, 
heriblandt mange naboer. Ansøgers ambition om at 
gøre FSC til en integreret del af nabolaget er ved 
at lykkes, idet naboerne kommer forbi til FSCs fer-
niseringer og stopper op og spørger hvad der sker. 
Projektet har fået udbetalt 1.000 kr. i støtte.

41. FSC SOLO SESSION #4: ”SURVI-
VIALIS” 
Future Suburban Contemporary v/ Jens Ivar Kjetså 

har den 11.-16. oktober gennemført en soloudstil-
ling med kunstneren Matthew Quentin Midtskau. 
Udstillingen blev produceret i løbet af tre dage (og 
ikke kun en dag, som først planlagt), da kunstneren 
bestemte at bruge gratis materialer fra naturen og 
fra nærområdet, for at begrænse materialeudgif-
terne. Til udstillingen holdt kunstneren en instruk-
tionssamtale, hvor alle kunstværkernes funktion 
blev fremvist for de fremmødte. Ca. 55 personer 
deltog til fremvisningen af udstillingen. Det var lidt 
færre end forventet, men ansøger er tilfreds med 
fremmødet, efterårsvejret taget i betragtning. Til 
denne udstilling var der en særlig god blanding af 
unge og ældre deltagere, og mange naboer. Ansø-
gers ambition om at gøre FSC til en integreret del 
af nabolaget er ved at lykkes, idet naboerne kom-
mer forbi til FSCs ferniseringer og stopper op og 
spørger hvad der sker. 
Projektet har fået udbetalt 1.000 kr. i støtte.

42. FSC SOLO SESSION #5: “IMPLI-
CIT”
Future Suburban Contemporary v/ Jens Ivar Kjetså 
har den 1.-4. december gennemført en soloudstil-
ling med kunstneren Anders Hergum. Udstillingen 
skiftede navn til ”Back Out Out Back” undervejs. 
Til udstillingen blev DJ IBON inviteret til at lave et 
lydmix specielt til denne udstilling. Denne musik 
bliver i foråret 2017 udgivet på FSC SOUNDS som 
er en musikalsk forgrening af FSCs aktiviteter. På 
grund af begrænset støtte fra Lokaludvalget blev 
den planlagte publikation udsat og kunstneren 
udstillede uden honorar. Ca. 45 personer deltog til 
fremvisningen af udstillingen. Det var lidt færre end 
forventet, men ansøger er tilfreds med fremmødet, 
efterårsvejret taget i betragtning. Både unge og 
ældre folk deltog, heriblandt mange naboer. Ansø-
gers ambition om at gøre FSC til en integreret del 
af nabolaget er ved at lykkes, idet naboerne kom-
mer forbi til FSCs ferniseringer og stopper op og 
spørger hvad der sker. 
Projektet har fået udbetalt 1.000 kr. i støtte.

43. Julebelysning langs Frederikssundsvej 
300-308
Optometrist Johnnie Jørgensen fra Husum Spe-
cial Optik har fået støtte til at udskifte nogle af 
de lyskæder som de seneste år har hængt som 
juleudsmykning foran forretningerne i ejendom-
men Husumtoften (den gamle biografbygning) på 
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Frederikssundsvej. Lyskæderne har hængt der hele 
december måned til glæde for alle, der har handlet 
i eller passeret forbi butikkerne.
Projektet har fået udbetalt 7.116 kr. i støtte.
 
44. Futsal for Voldparkens ungdom
Non-profit organisationen Street Society har op-
startet futsal-træning for unge mellem 12 og 23 år 
på EnergiCenter Voldparken. Projektet finder sted 
i samarbejde med Gadeplan 2700, Københavns 
Ungdomsskoler og DBU Street CPH. Ansøger har 
udpeget 2 drenge som positive rollemodeller som 
de har udviklet via kurser og uddannelsesforløb. 
De har indtil videre formået at aktivere 20-30 
børn og unge på ugentlig basis og håber på at 
kunne fastholde de unge omkring projektet i 2017 
og gøre aktiviteterne endnu mere attraktive at 
deltage i.
Projektet har fået udbetalt 30.000 kr. i støtte.

45. Uddeling af nissehuer til Juletræ-
stændingen i Husum Bypark
Foreningen Husum Byparks Venner fik støtte til 
at uddele 300 nissehuer med ”Husum Bypark” 
påtrykt til juletræstændingsarrangementet i parken 
den 26. november. Huerne blev ifølge ansøger godt 
modtaget af både børnene og deres forældre og 

det var et dejligt syn med alle de hueklædte børn 
på pladsen. Det, at mange familier har en eller flere 
nissehuer med ”Husum Bypark” trykt i hvidt, i 
brug i december, sætter fint fokus på Husum By-
park og styrker parkens gode image som et fælles 
samlingspunkt i Husum.
Projektet har fået udbetalt 4.394,28 kr. i støtte.
 
46. Børnenes julekoncert
Foreningen MusikAlliancen har afholdt en gratis, 
offentlig koncert på Korsager Skole, hvor børn, 
herunder MusikAlliancens børnehold, skolens 2. 
klasse og skolens ”lillekor” optrådte. Koncerten 
var stemningsfuld og havde børnene og deres 
musiceren i centrum, støttet af professionelle mu-
sikere som kunne skabe en musikalsk spændvidde 
for publikum og de deltagende børn. Koncerten 
blev besøgt af over 100 personer. Det var ho-
vedsagelig forældre til de musicerende børn, men 
også personer fra lokalområdet og musikalliancens 
medlemmer.
Projektet har fået udbetalt 12.975 kr. i støtte.

47. Bruge postkort til at få kontakt til/
aktiveret brugere af Husum Bypark
Foreningen Husum Byparks Venner har fået støtte 
til en postkortkampagne, der har til formål at øge 
parkens og foreningens synlighed. Ansøger har 
layoutet og trykt 1000 postkort som de er gået 
i gang med at dele ud i Husum. Kortet viser på 
forsiden et billede fra parken med teksten: ”Giv 
en hånd med i Husum Bypark”. På bagsiden er 
trykt en tekst der opfordrer til, at man hjælper til i 
parken, kontaktinformationer, foreningens logo, og 
støttetekst og logo for Lokaludvalget. Da post-
kortkampagnen især retter sig mod at få praktiske 
hjælpere i parken, vil foreningen intensivere ud-
delingen i det tidlige forår 2017, så der er medlem-
mer parat når de første blomster - og ukrudtet 
- kommer frem. Projektet har fået udbetalt 1.300 
kr. i støtte.
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Bydelspuljen 2016 (Pulje A): Ansøgninger - Fordeling pr. fagudvalg
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Bydelspuljen 2016 (Pulje A):  Ansøgninger - Geografisk fordeling

268.891; 37%

267.094; 37%

54.977; 8%

132.500; 18%

Puljeansøgninger - Fordeling pr. byområde 2016

Brønshøj

Husum

Tingbjerg

Bellahøj

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Brønshøj Husum Tingbjerg Bellahøj

Puljeansøgninger - Fordeling pr. byområde 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016



 17

Bydelspuljen 2016 (Pulje A):  Private, offentlige eller kombinerede ansøgninger
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Bydelspuljen 2016 - Puljeansøgninger - Private, offentlige eller kombinerede ansøgninger
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Borgerrettede (B) og interne projekter (C) 2016 - Regnskab

Pulje B og C 

  Projekt Bevilling (oprindeligRev. budgetbevillinRegnskab
Pulje B: Borgerrettede projekter lavet i samarbejde med andre aktører

Borgermøder
1 Ensomhed borgermøde 2.900 2.900 1.139
2 Vandtårn interessenttræf 12.000 12.000 7.963
3 Domen i Naturbyen 49.000 49.000 44.695
4 Seniorbofællesskaber infomøde 3.000 3.000 2.746
5 Seniorbofællesskaber borgermøde 10.000 10.000 4.697
6 Ruten seniorbofælleskaber ekskursion 12.000 10.000 9.167
7 Sejlads i Fæstningskanalen 3.900 3.900 3.502
8 Bydelsplan 59.000 19.635 18.526
9 Vandtårn dialogmøde 10.400 8.400 5.480

Events med borgerdialog
10 Kulturdag 175.000 175.000 177.121
11 Mosetræf 35.000 35.000 36.903
12 Æbledag 27.000 27.000 25.305
13 Jul i Vandtårnet 83.000 83.000 63.490

Øvrige aktiviteter
14 Naturbyen Havedag 4.000 4.000 3.280
15 Brønshøj-Husum Walks 9.000 4.500 4.727
16 Bydelspris 10.000 10.000 10.000
17 Sansemotorisk område indvielse 3.500 3.500 1.159
18 Elektronisk borgerpanel 60.000 50.000 40.463

Materialer, PR og udgivelser
19 Utterslev Mosebryg 4.420 4.420 5.526
20 App '2700 Brønshøj' PR 24.000 22.000 19.338
21 Balloner til Kulturdag 5.000 5.000 3.310
22 Balloner med logo 1.200 1.200 1.190
23 Spis Mosen II 7.230 7.230 7.331
24 Film om Bellahøj Friluftsscene 12.000 12.000 12.000
25 Bannere med logo 6.000 6.000 4.438
26 Juleannonce 10.000 10.000 9.329

Indkøb (netværksskabende)
27 Gasvarmere til vandtårn 15.000 15.000 15.000
28 Interaktiv tavle 16.500 16.500 19.899

I alt Pulje B 610.185 557.723

Pulje C: Intern Pulje
29 Klumme 66.000 66.000 60.000
30 Bydelsguide 2016 120.000 120.000 105.854
31 udsendelse af bydelsguide 24.000 24.000 20.900

I alt Pulje C 210.000 186.754
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Borgerrettede og interne projekter 2016 - Fordeling på fagudvalg
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Borgerrettede projekter 2016 (numre refererer til regnskab)

1. Ensomhed borgermøde
Den 4. februar afholdt Lokaludvalgets Social- 
og Sundhedsudvalg et borgermøde i Pilegår-
den for at sætte fokus på ensomhedsproble-
matikken i Brønshøj Husum. Mødets fokus var 
at finde ud af om der bliver gjort nok i byde-
len, om man kan gøre mere, og hvad Lokalud-
valget kan gøre. På mødet var der forskellige 
oplægsholdere: et generelt oplæg om ensom-
hed fra ”Folkebevægelsen mod ensomhed” og 
derefter en række oplæg fra lokale aktører, 
der på den ene eller anden måde beskæftiger 
sig med problematikken. Lokale oplægsholdere 
var: Livsbanen (Lisette Willeforte Rasmus-
sen), Socialt Fællesskab af 2008 (Aihua Yan), 
Kontakten Tingbjerg (Linda Ammitzbøll-Bach) 
og ”Mød andre” (Jytte Stegmann). Der mødte 
45 personer frem og der var enighed om, at 
det var et vigtigt emne. Der var udelukkende 
udgifter til forplejning.

2. Vandtårn interessenttræf og 
intimkoncert
Lokaludvalget inviterede den 27. maj BR-
politikere, kulturaktører og andre centrale 
interessenter til træf og intimkoncert i Brøns-
høj Vandtårn. Formålet var en fremvisning af 
vandtårnet som kulturrum og dialog om mulig-
hederne for kulturel anvendelse af vandtårnet. 
Lokaludvalgsmedlemmer viste deltagerne 
rundt i tårnet i små grupper og deltagerne fik 
lejlighed til at nyde udsigten over København 
og opleve korte musikindslag, der fremviste 
nogle af vandtårnets mange potentialer.  De ca. 
50 deltagere havde også lejlighed til at komme 
med deres idéer til vandtårnets fremtidige an-
vendelse, og ideer blev skrevet ned på plakater. 
Der var udgifter til forplejning, musikerhono-
rarer og teknik.

3. Domen i Naturbyen
Siden Lokaludvalget tilbage i 2012 satte ønsket 
om et naturcenter på dagsordenen, er ideen 
om Naturbyen vokset frem godt hjulpet af 

eksperter, konsulenter, lokaludvalgsmedlem-
mer og ildsjæle, men har ikke været genstand 
for et egentlig offentligt arrangement. Bor-
gerne blev derfor inviteret indenfor den 30. 
november, hvor Lokaludvalget stod for et 
arrangement, som skulle formidle og debattere 
ideerne bag  en dome som en måde at lade 
Naturbyen tage form. Omkring 65 borgere 
mødte op til arrangementet på EnergiCenter 
Voldparken, der bød på oplæg, insektdans, 
foredrag og workshop. Domeprojektet ud-
springer fra Børne- og Ungdomsforvaltnin-
gen, som gerne vil indgå i et partnerskab om 
etableringen af en bynaturskole i en kuppel-
bygning – en såkaldt dome. En central pointe 
fra arrangementer var, at Naturbyen ikke skal 
vente på at blive bygget fra oven men også 
skal bygges fra neden, af en nybyggerkultur 
der skal udvikles på stedet. Der er blevet 
lavet såkaldt visuelle referater fra mødet. Den 
største budgetpost var skitsetegningerne lavet 
af en landskabsarkitekt (14.000 kr.). Øvrige 
udgifter har været til annoncering, forplejning, 
oplægsholdere og underholdning samt grafisk 
facilitering.
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4-6. Seniorbofællesskaber 
Der blev givet tre bevillinger til arbejdet med 
at undersøge interessen for og modeller til 
seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum. 
Den første bevilling (3.000 kr.) blev givet til 
at samle den gruppe på omkring 30 borgere, 
som selv havde henvendt sig til Lokaludvalget 
efter omtale af ideen om seniorbofællesskaber 
i Brønshøj-Husum Avis. På mødet, som blev 
holdt den 14. marts i Kulturhuset Pilegården, 
blev nedsat en arbejdsgruppe. Den anden 
bevilling (10.000 kr.) blev givet til et borger-
møde om seniorbofællesskaber (muligheder 
og modeller). Mødet blev holdt den 4. maj i 
Pilegården. Omkring 80 borgere var mødt 
op, og der var følgende oplægsholdere: Ninna 
Thomsen (sundheds- og omsorgsborgmester, 
SF), Lars Weiss (BR-medlem, S), Eva Lunding 
Olsen (direktør, OK-fonden), Torben Ankjær-
gaard (grundlægger af seniorbofællesskabet 
Højen). Den tredje bevilling (10.000 kr.) blev 
givet til et arrangement den 23. november 
bestående dels af en inspirationstur og rund-
visning hos SamBo på Havneholmen og dels 
et borgermøde afholdt i IF Stadions lokaler på 
EnergiCenter Voldparken. 25 personer deltog 
i busturen og ca. 30 deltog i det efterfølgende 
borgermøde om almene seniorbofællesskaber 
på Ruten. Arrangementet blev lavet i samar-
bejde med KAB og FSB. 19 personer udfyldte 
efter mødet en tilkendegivelse af deres inte-
resse i almene bofællesskaber i nybyggeri på 
Ruten.

7. Sejlads i Fæstningskanalen
Lokaludvalget inviterede fredag den 3. juni til 
præsentation af et ambitiøst koncept for en 
fremtidig brug af Fæstningskanalen til kano- og 

kajaksejllads. Der var omkring 15 fremmødte 
til mødet. Landskabsarkitekt Muzdah Fallah 
præsenterede sit specialeprojekt med særligt 
fokus på strækningen mellem Frederikssunds-
vej og Åkandevej, og der var efterfølgende de-
bat om emnet.  Et element fra specialet, nemlig 
en ny profil ved Åkandevej, er siden medtaget 
i det idékatalog Teknik- og Miljøforvaltningen 
har udarbejdet omkring Vestvolden (samska-
belsesprojektet). Der var på mødet et ønske 
om at arbejde videre for at muliggøre sejlads 
på Fæstningskanalen, eventuelt i form af et sej-
lende naturplejelaug. Der har været udgifter til 
tryk af plancher samt en smule til forplejning.

8-9. Bydelsplan
Lokaludvalget satte i 2016 gang i arbejdet 
med Bydelsplan 2017. Der er givet bevillinger 
til postkort samt dialogmøder vedr. udvalgte 
indsatser. Der blev trykt 1.000 postkort med 
opfordring til at komme med idéer til bydels-
planen, til en pris på 1.810 kr. Postkortene er 
uddelt på Kulturdagen samt ved andre lokale 
arrangementer. Der er i 2016 indenfor bydels-
plansrammen afholdt tre dialog- og borgermø-
der. Arbejdet med bydelsplanen fortsætter i 
2017 (hvor dialogmøder om Bellahøj Frilufts-
scene, Husum Bypark og Husumparken afhol-
des i januar 2017). Tre dialogmøder (bevillinger 
på hver 9.000 til annoncering og forplejning 
etc):
Cricket og idræt i Tingbjerg: Lokaludvalget 
afholdt den 19. november i samarbejde med 
Copenhagen Cricket Club og KulturNord 
et nabo- og borgermøde. Arkitekterne bag 
cricketklubbens projektforslag præsenterede 
ideerne om en ny cricketbane og multifunk-
tionelt klubhus. På mødet blev der derefter 
arbejdet i grupper med ideer til, hvad et nyt 
klubhus skal bruges til og hvilke funktioner 
man ønsker sig i området. Omkring 50 perso-
ner deltog i mødet. 
Fremtidens Utterslev Mose: Den 26. okto-
ber blev afholdt et visionsmøde på EnergiCen-
ter Voldparken faciliteret af netværket tagdel.
dk. Omkring 40 personer deltog i mødet. 
Arrangementet var samtidig et kick-off på en 
digital inddragelseskampagne på tagdel.dk om 
Naturbyen og Utterslev Mose, som kørte i no-
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vember måned. På Tagdel-kampagnen indkom 
[xxantal??] kommentarer om udviklingen af 
Utterslev Mose. Forløbet blev medfinansieret 
af Teknik- og Miljøforvaltningen via Helheds-
planen for Utterslev Mose.
Vandtårn borgermøde: Den 2. november 
afholdt Lokaludvalget borgermøde om Brøns-
høj Vandtårn og mere end 60 kulturaktører, 
politikere, lokale borgere og andre interes-
serede var mødt op for at give deres idéer til 
den fremtidige anvendelse af tårnet. Inden mø-
det havde deltagerne mulighed for at opleve 
vandtårnet indefra. På mødet blev der sam-
mensat en arbejdsgruppe, der har til formål at 
hjælpe Kulturhuset Pilegården med at udvikle 
vandtårnet som kulturelt samlingspunkt for 
bydelen og for hele København.  

10. 2700Kulturdag
Den 11. juni afholdt Lokaludvalget den store, 
årlige kulturdag på Brønshøj Torv i samar-
bejde med Kulturhuset Pilegården. De mange 
besøgende kunne nyde spændende koncer-
ter i det gode vejr og deltage i workshops 

og se optræden med de mange involverede 
lokale foreninger. Musikprogrammet bød på 
bl.a. Malene Qvist & Rasmus Klump, Cph. 
Blues & Roots Band, Orkesterklubben, Tobias 
Trier solo og Pharfar. I år var loppemarkedet 

tilbage, med stor succes. Desuden var der 
opsat en velfungerende ekstra musikscene 
i Rytterskolens have. Lokaludvalgets bod på 
Kulturdagen kunne godt have brugt flere 
aktive lokaludvalgsmedlemmer, der havde lyst 
til at gå i dialog med gæsterne til Kulturdagen. 
Der blev nemlig stort set ikke udfyldt nogen 
bydelsplanspostkort med/af borgerne, fordi 
lokaludvalgsmedlemmerne havde travlt med 
at puste balloner op. Lokaludvalget godkendte 
i september en mindre budgetoverskridelse. 
Pengene er brugt i henhold til fremlagt budget, 
hvor hovedposterne er musikprogram, teknik/
scene, PR, workshops og koordinatorhonorar.

11. Mosetræf
Mosetræf blev afholdt søndag den 19. juni, igen 
i et samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg 
og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mosetræffet 
tager år for år til i antallet af aktiviteter og be-
søgende. Et sted mellem 500 og 1.000 gæstede 
de ca. 35 arrangementer fordelt på tre hoved-
lokaliteter: Mosehuset, ’Teltpladsen’ og Streyf. 
Herudover var der en del mindre aktiviteter 
andre steder i mosen. Der var i år en del akti-
vitet knyttet til forvaltningens to igangværende 
planer for Utterslev Mose og Vestvolden. 
Næsten 100 frivillige og honorarbetalte deltog 
i afviklingen af Mosetræffet, der efter at have 
afprøvet mange forskellige tidspunkter er endt 
med at være tilbage til udgangspunktet – den 
tredje søndag i juni. Udgiften, som dækker ho-
norarer, udstyr og PR, er delt med Bispebjerg 
Lokaludvalg.
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12. Æbledag
Æbledagen var efter et år som led i Høstfest 
i Husum Bypark tilbage på Brønshøj Torv 
lørdag den 1. oktober. Et initiativ som først og 
fremmest er båret af en kreds af folk omkring 
Lokaludvalgets miljøudvalg, der ser netop 
æbledagen som noget særligt for bydelen. En 
tradition der er vokset frem på Brønshøj Torv 
siden 2010. Arrangementet var godt besøgt og 
rummede ud over selve mosteaktiviteten en 
kreativ æbleworkshop, smagsprøver på æble-
mad, sortsbestemmelse, bålmad, ciderwork-
shop mv. Herudover blev der indsamlet inte-
ressetilkendegivelser i forhold til at opstarte 
et mostelaug.

13. Jul i Vandtårnet
For tredje år i træk satte Lokaludvalget lys på 
Brønshøj Vandtårn og fejrede julens komme 
med en række aktiviteter, herunder koncerter 
i vandtårnet. Det skete lørdag den 3. decem-
ber. En brandbil med nisser og jazzband kørte 
gennem byen fra Tingbjerg til Brønshøj Torv, 
hvorefter der var street parade fra Ryttersko-
len til vandtårnet med jazzmusik og fakler. Ved 
vandtårnet solgte Brønshøj Kirkes Pigekor 
varme drikke og kager og spejdergruppen Bel-

lahøj 21st Barking bød på popcorn og spejder-
aktiviteter. Kultur- og fritidsborgmester Carl 
Christian Ebbesen holdt tale og stod for ned-
tællingen, da lyset på vandtårnet skulle tændes. 
I vandtårnet spillede Det Danske Drengekor, 
Søren Borre, Freja Novkovic, Christina von 
Bülow, Ole Fessor Lindgreen og Scandina-
vian Rhythm Boys tre små koncerter for i alt 
150 personer. Dagen blev foreviget i en lille 
film, der er at finde på Lokaludvalgets hjem-
meside og på YouTube. 2016 var sidste år i en 
treårig indsats, hvor Lokaludvalget har finan-
sieret juleudsmykning på Brønshøj Vandtårn 
for at demonstrere værdien og potentialet 
af Vandtårnet som kultursted og at profilere 
Vandtårnet som Brønshøjs vartegn. Arran-
gementet blev billigere end forventet, hvilket 
skyldes dels at en række budgetposter endte 
med at blive mindre end forventet og dels, at 
KulturNord dækkede strømforbrug og eltavle. 
Arrangementet blev ellers i store træk afviklet 
i overensstemmelse med fremlagt budget.

14. Naturbyen Havedag
Havedagen blev holdt i samarbejde med Ener-
giCenter Voldparken den 30. april. Formålet 
var at skabe et stærkt lokalt netværk og en 
robust frivillighedskultur omkring Naturbyen 
og udvikle samarbejdet med EnergiCenter 
Voldparken omkring byhaven ved ECV som en 
forløber for Naturbyen. På havedagen blev der 
plantet til i den store halmballehave anlagt af 
ECV og firmaet Bioark. Lokaludvalgets bi-
drag til Havedagen var dels en sanketur langs 
Vestvolden for at sætte fokus på guiden ’Spis 
Mosen’ som Lokaludvalget har været med 
til at udgive. Dels en kompostworkshop og 
etablering af et insekthotel, der skal forbedre 
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levestederne for en række vilde bier og andre 
insekter. Udgiften dækkede honorar til work-
shopafvikler. Arrangementet blev opreklame-
ret via klummen og EnergiCenter Voldparken 
uden ekstra omkostninger.

15. Brønshøj-Husum Walks
Fredag den 27.maj blev der holdt den tradi-
tionsrige Brønshøj-Husum Walks for byde-
lens seniorer. Dagen bød på opvarmning ved 
Brønshøj Folkedanser Forening, 3 km gåtur 
med opgaver rundt om i Utterslev Mose og 
afslutning med kaffe, sandwich og uddeling 
af præmier i Kulturhuset Pilegården. Dagen 
havde omkring 45 deltagere. Brønshøj-Husum 
Walks blev til i samarbejde mellem Social- og 
Sundhedsudvalget, Kulturhuset Pilegården, 
Husum Vænge Centret, Tingbjerg Pensionist 
Center og Walk & Talk Vanløse. Der var udgif-
ter til opvarmning, forplejning og præmier.

16. Bydelspris
Lokaludvalget har siden 2015 uddelt den årlige 
’Bydelspris’, som en afløser for Kulturpri-
sen. Prisen på 10.000 kr. kan gives til en eller 
nogen, der har gjort en særlig indsats for at 
skabe en levende udvikling i Brønshøj-Husum. 
I 2016 gik prisen til Natteravnene i Brønshøj. 
Natteravnene har gennem syv år ydet et stort 
og vedvarende engagement for børn og unge i 

udemiljøet og har hermed gjort en indsats for 
at gøre bydelen mere fredelig og tryg. Nat-
teravnene er synlige i gadebilledet og med-
lemmernes omgang med børn og unge har 
skabt bedre tillid mellem generationerne, og 

har herved været med til at skabe en tryggere 
bydel. Foreningen deltager ligeledes aktivt i 
mange lokale arrangementer, såsom Kulturdag 
og Halloween på Brønshøj Torv. Bydelsprisen 
blev uddelt på Kulturdagen.

17. Sansemotorisk område indvielse
I et samarbejde mellem Teknik- og Miljøfor-
valtningen og lokaludvalgets Social- og Sund-
hedsudvalg blev der i 2015-16 arbejdet med 
udformning af en ny form for motionsplads i 
Utterslev Mose. En motionsplads der udfor-
drer, stimulerer og styrker brugernes motorik 

og balanceevne. En plads der kan bruges af 
mennesker i alle aldre, også borgere som ikke 
er vant til motion. Sammen med forvaltningen 
stod Lokaludvalget for et indvielsesarrange-
ment den 1. december. Der var varme drikke 
og lidt sødt til de omkring 100 fremmødte, 
hvoraf de fleste var jublende børn.

18. Elektronisk borgerpanel
Lokaludvalget etablerede Brønshøj-Husum 
Borgerpanel. Det digitale borgerpanel er en 
metode til borgerdialog, som supplerer Lokal-
udvalgets øvrige borgerinddragelse. Panelet 
består af frivilligt tilmeldte borgere i bydelen, 
som kan spørges om aktuelle sager gennem 
elektroniske spørgeskemaundersøgelser.
Den 19. november blev der sendt invitationer 
til borgerpanel ud via borgernes e-boks. Af de 
31.000 personer i Brøshøj-Husum over 15 
år, som modtog invitationen, har knap 4.000 
personer tilmeldt sig ved udgangen af 2016 
(svarende til ca. 12 % af beboerne i Brønshøj-
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Husum over 15 år). Udgiften til etablering 
af borgerpanel fordeler sig nogenlunde lige-
ligt på betaling til systemet og udsendelse i 
e-boks samt på udgifter til opreklamering af 
panelet i bydelen. Borgerpanelet er blevet op-
reklameret ved annoncer i Brønshøj-Husum 
Avis, hjemmeside og Facebook samt ved tryk 
og uddeling af flyers. Etableringen af panelet 
blev billigere end forventet, da udsendingen 
i e-boks ikke kostede så meget som først 
vurderet.
Tilmeldingen til borgerpanelet forbliver 
åben, så det løbende bliver muligt at tilmelde 
sig via linket, som blandt andet findes på 
www.2700lokaludvalg.dk. 

19. Utterslev Mosebryg
Føtex på Frederikssundsvej inviterede Lokal-
udvalget til et partnerskab om lanceringen af 
Utterslev Mosebryg, en specialøl brygget på 
Nørrebro Bryghus. I anledning af Lokalud-
valgets engagement omkring Utterslev Mose 
blev udarbejdet en halshænger til de 2.500 øl, 
der skulle i handlen. En halshænger med otte 
små sider om Utterslev Mose. Lokaludvalgets 

næstformand deltog i en lanceringsreception 
den 21. marts med en tale om hvorfor Utter-
slev Mose spiller en så stor rolle i Lokaludval-
gets arbejde. På Mosebryggens egen etikette 
har Føtex skrevet med hjælp fra Lokalhisto-
risk Arkiv ved Helge Baun Sørensen: ”Øllen 
er brygget for at hylde den smukke Utterslev 
Mose, der har haft en stor betydning for 
området. Kongen befalede den f.eks. i 1587 
udgravet for, at der kunne være stabile leve-
rancer til kongens bord. Utterslev Mose er i 
dag en enestående rekreativ oase”. Illustra-
tionen på mosebryggens etikette er lavet af 
en lokal kunstner, Anette Andersen. Lokalud-
valgets bevilling dækkede halshængeren med 
information om Utterslev Mose.

20. PR for ’2700 Brønshøj’ (App)
Bevilling til lancering og opreklamering af 
App’en til formidling af kulturarv og attraktio-
ner i bydelen, som Lokaludvalget udviklede i 
2015. 

For at sprede kendskabet til app’en, blev føl-
gende initiativer iværksat: a) Lanceringsevent 
på EnergiCenter Voldparken den 21. april; b) 
tryk af A4-plakater og bogmærker, som blev 
uddelt til butikker og uddelt på Kulturdagen 
den 11. juni og c) opsætning af tre pyloner 
(gademøbler med plakater). Pylonerne blev 
over en periode på seks uger blev flyttet 
rundt til følgende seks steder: Brønshøj Torv, 
Husum Bypark, Gl. posthus på Frederiks-
sundsvej, EnergiCenter Voldparken, Bellahøj, 
Brønshøj Torv til Tingbjerg Lille Torv. Hver 
pylon havde to plakatflader på forsiden og 
to på bagsiden (én plakat om app’en og én 
om lokaludvalgets bydelsplan). I perioden 21. 
april – 21. september havde 569 personer 
hentet app’en til deres smartphone. Udgifter 
til pyloner (layout, tryk og opsætning) og tryk 
af bogmærker.
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26. Juleannonce
En helsides annonce i Brønshøj-Husum Avis i 
uge 52. Med annoncen ønskede Lokaludvalget 
god jul og godt nytår, gjorde status over 2016 
og meddelte tre datoer for borger- og interes-
sentmøder i forbindelse med bydelsplan i januar 
2017: Husum Bypark 12/1, Husumparken 18/1 
og Bellahøj Friluftsscene 25/1.

27. Gasvarmere til vandtårn
Lokaludvalget har gennem Kjøbenhavns Juleud-
smykning indkøbt 2 stk. 27KW Master gasvar-
mekanoner samt 4 stk. 11 kg letvægts gasflasker 
til brug for alle ved arrangementer i Brønshøj 
Vandtårn. I vintersæsonen er opvarmning af det 
store kolde betontårn nødvendig for at kunne 
lave arrangementer. Gasvarmerne placeres 
permanent i vandtårnet efter aftale med Kultur 
og Fritid Nord, og vil gøre det let og billigt at 
opvarme vandtårnet, da arrangementsarrangører 
kun skal betale for gas. Ved brug af gasvarmerne 
ved Lokaludvalgets julearrangement i vandtårnet 
viste gasvarmerne sig mindre effektive og mere 
støjende end forventet.  Kjøbenhavns Juleud-
smykning har efterfølgende tilbudt Lokaludvalget 
yderligere to el-varmere uden beregning.

21-22. Balloner til Kulturdag + Balloner 
med logo
Der er indkøbt balloner med Lokaludval-
gets logo. Der blev givet to bevillinger, til hhv 
Kulturdag og fra restpuljen. Ballonerne bli-
ver brugt til uddeling ved arrangementer og 
events, eksempelvis 2700Kulturdag.

23. Spis Mosen II
I samarbejde med Bispebjerg 
Lokaludvalg,’Utterslev Moses venner’ og med 
hjælp fra Foreningen Byhøst blev der udar-
bejdet en ny Spis Mosen-guide med fokus på 
efterårets spiselige planter i Utterslev Mose. 
Guiden findes på nettet og er desuden trykt 
i 2.000 eksemplarer på stenpapir. ’Spis Mosen 
– efterår’ rummer udover turforslag en række 
plantebeskrivelser, opskrifter og vejledning til 
sankning af spiselige planter.

24. Film om Bellahøj Friluftsscene
En lille film på omkring 4 minutter til brug på 
Lokaludvalgets hjemmeside og facebookside. 
Filmen støtter op om bydelsplanens indsats-
område Bellahøj Friluftsscene og Lokaludval-
gets arbejde for en renovering af sceneom-
rådet og for at tiltrække flere aktiviteter på 
scenen.
Der er følgende indholdsdele i filmen: klip 
fra 60’erne med rockband; interview med Jan 
Sneum, (musikjournalist fra DR); optagelser 
fra de seneste års arrangementer på sce-
nen (En Sommerdag, Amfiteatret og Camina 
Burana), interview med en medarbejder fra 
Kulturstyrelsen og interview med Erik Fisker, 
formand for lokaludvalget. Filmen er lavet af 
Jesper Ravn. Der har været udgifter til re-
search-, optage- og klippearbejde samt indkøb 
af gammelt filmklip fra DR.

25. Bannere med logo
Produktion af bannere med Brønshøj-Husum 
Lokaludvalgs logo til arrangementer. Der er 
indkøbt seks bannere (2 stk. med en længde 
på 4 meter og 4 stk. med en længde på 2 me-
ter) med firefarvet tryk. De store er tiltænkt 
fx Brønshøj Vandtårn ved arrangementer.
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28. Interaktiv tavle
En interaktiv tavle til brug for både fagudvalgs-
møder og til borgerrettede arrangementer. 
Prisen dækker fuld tavlepakke (tavle, moni-
tor og højtalere) og montering. Kommunens 
leverandør kunne i sidste ende ikke anbefale 
den pakke, der oprindeligt var givet tilbud på, 
hvorfor tavlepakken blev noget dyrere end 
forventet.

Pulje C: Intern Pulje

29. Klumme i Brønshøj-Husum Avis
Lokaludvalgets faste klumme i Brønshøj-Hu-
sum Avis. Klummen er ½ avisside, fortæller 
bredt om Lokaludvalgets projekter, møder 
og indsatser og har en fast placering på side 
7 i Brønshøj-Husum Avis. Klummen er ind-
rykket hver måned undtaget juli.

30-31. Bydelsguide 2017
Bydelsguide 2017 blev produceret i septem-
ber-december 2016 og husstandsomdelt den 
3. og 4. januar 2017. På 40 sider i et smalt 
højformat fortælles om Brønshøj-Husum. 
Formålet med bydelsguiden er at orientere 
om aktuelle og praktiske forhold i bydelen 
samt at fortælle om Lokaludvalget og styrke 
sammenhold og identitet i bydelen. Der er 
givet en bevilling til selve produktionen, som 
blev lavet for 105.854 kr.(tryk i 23.000 ek-
semplarer, tekster, layout samt fotos) plus en 
bevilling til husstandsomdeling via PostNord, 
hvilket landede på 20.900 kr. 

Sekretariatet fik af firmaet Epinion lavet en 
telefonundersøgelse af Bydelsguide 2017. 
Undersøgelsen blev lavet 2-6 dage efter 
postudsendelsen. Af de 500 respondenter 
havde ca. halvdelen læst Bydelsguiden, 30 % 
havde planer om at læse den. Størstedelen 
af de adspurgte var glade for at modtage 
Bydelsguiden (85 %), mens 4 % ikke var (6 
personer). Respondenterne synes generelt 
godt om layout og ny viden om lokalområ-
det (60-70 %). Færre var blevet inspireret til 
selv at engagere sig mere (27 %) eller ble-
vet opmærksom på muligheden for at søge 
bydelspuljen (18 %). 



 29


