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brønshøj-husum lokaludvalg

Hvis du vil være med til at 
gøre mosen til et bedre sted 
for planter, dyr og mennesker, 
er det oplagt at  deltage i for-
eningen Mosens Venner. Vil du 
vide mere, så kontakt lokalud-
valgets miljømedarbejder Jens 
Christian Elle, zn6e@okf.kk.dk
Se mere på bagsiden.

En beskidt 
            hemmelighed

Mangel på hjertestartere
I Brønshøj, Husum og Ting-
bjerg findes der kun 12 hjer-
testartere til 40.000 borgere, 
og det kan koste liv. Lokalud-
valget har nu købt to hjerte-
startere. Side 3. 

Bellahøj Friluftsscene
Står det til Lokaludvalget, 
skal der mere liv og aktivitet 
på bydelens unikke amfi-
teater, Bellahøj Friluftsscene. 
Side 3.

Sommerfuglene flyver i 
Tingbjerg
Klubben Butterflies i Ting-
bjerg satser på at motivere  
de helt unge piger, gennem  
viden, motivation  og aktivite-
ter og ved, at initiativtagerne 
selv er rollemodeller. Side 4.

Fremtidens trafik i 
bydelen 
140 engagerede borgere dis-
kuterede letbaner og trafik 
på Lokaludvalgets store bor-
germøde i november. Mange 
sukkede efter metro, og få 
var begejstrede for en løs-
ning, hvor Frederikssundsvej 
bliver delt på tværs. Men in-
tet er besluttet endnu. Side 5.

Affaldssortering
Bydelens etageejendomme 
får stillet beholdere op til af-
faldssortering i 2013, men 
villaejerne bliver stadig nødt 
til at slæbe flasker til flaske-
containerne og gemme re-
sten til storskrald. Side 5.

Pas på tyven
Du kan selv gøre meget for at 
undgå, at tyven vælger netop 
dit hus, og du kan få hjælp til 
at udpege de svage steder. 
Side 6.

Hvordan har du det 
egentlig?
En ny undersøgelse viser, at 
hver femte borger i bydelen 
anser sit helbred for dårligt. 
Lokaludvalget er bekymret 
og iværksætter egen under-
søgelse. Side 7.
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‘Utterslev Mose er Danmarks 
måske mest forurenede sø’. 

Stærke ord. Men sådan står 
der på første linie i en ny rapport, 
som de to lokaludvalg i Brønshøj-
Husum og Bispebjerg står bag. 
Det er barsk læsning for alle de 
borgere, som hidtil har frydet sig 
ved at gå tur langs den idylliske 
mose, som blev fredet i 2000.

Søen, som en gang var et drik-
kevandsreservoir, er nu omdan-
net til en giftig sump, der også 
indeholder tungmetaller.

”Alle, der har læst rapporten, 
er fuldstændig rystede. Det har 
været en beskidt hemmelighed,“ 
siger Richard Hare, medlem af 
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs 
Miljøudvalg. Han mener at der, 
ud over rapporten, er en anden 
grund til, at forureningen er ble-
vet mere tydelig:

”Jeg var med til at skrive sidste 

bydelsplan, hvor tanken var, at 
folk skulle få tæt kontakt til van-
det. Nu har vi adgang via plat-
forme, hvor man kommer tæt 
på vandet, og så kan man ikke 
skjule det længere.“ 

Der er ubalance i mosens 
økosystem, og der er for mange 
skidtfisk, som lever på bunden.

Indeholder tungmetaller
Den voldsomme forurening 
stammer fra  kloakker, såkaldt 
kloakoverløbsvand, i en mæng-
de der svarer til 10 % af søens 
vandmængde. Det kommer fra 
Københavns og Gladsaxe kom-
muner. Størstedelen af vandtil-
førslen til mosen pumpes op fra 
Harrestrup Å, der selv er belastet 
af utallige kloakoverløb, altså 
vand fra toiletter. Der ligger flere 
hundrede tusinde kubikmeter  
sediment på bunden af søen, og 

man anslår, at mængden af fos-
fat nærmer sig de 100 tons.

Beboere, der bor ved kloakker-
nes udløb, har længe klaget over 
en grim stank og toiletpapir fly-
dende i vandet.

Hvis Utterslev Mose skal ren-
ses, må der efter de to lokalud-
valgs opfattelse udarbejdes en 
plan, hvor afbrydelse af de vig-
tigste kloakker, bedre vandkvali-
tet i Harrestrup Å og en punktvis 
fjernelse af forurenet sediment 
er de vigtigste elementer.

EU kræver handling
”Det er en stor mission for rigtig 
mange mennesker at rense mo-
sen op. Men det har lange udsig-
ter,“ siger Richard Hare. 

EU’s vandrammedirektiv, som 
medfører handlepligt, kræver, at 
der i 2012 skal foreligge en plan 
for, hvordan søer i Danmark kan 
opnå en god økologisk tilstand 
inden 2015.  Et krav, det vil være 
umuligt at opfylde for Utterslev 
Mose.

 ”Mosen er i 
forvejen et fokus-

område for lokaludval-
gene, som støtter en uformel 

gruppe, Mosens Venner, der er ved 
at etablere sig. Det er et forsøg 
på, om man kan få samlet en na-
turformidling i mosen, der har et 
kæmpe potentiale. Men naturfor-
midling er afhængig af, at vi har 
en sund natur, og det har vi kun 
delvist nu,“ siger Richard Hare. 

Vil samle gode kræfter
I forvejen er der mange forskellige 
aktører i mosen, som ornitologer, 
spejdere, naturfredningsforenin-
gen, Ugler i Mosen, Streyf osv., 
siger Richard Hare: ”Det er op-
lagt at samle disse gode kræfter, 
tanken med Mosens Venner er, 
at interesserede kan danne sig et 
overblik over, hvad der foregår.“ 

Begge lokaludvalg håber, at 
alle disse tilbud omkring mosen  
med tiden kan udmunde i et Na-
turcenter, der kan tiltrække både 
børn og voksne.

‘Utterslev Mose. Forureningstilstand 
og handlemuligheder’. Udgivet af 
Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-
Husum Lokaludvalg, 2012.

Den idylliske Utterslev Mose er 
omdannet til en giftig sump. Kloakker 
og industrispildevand løber direkte ud 
i mosen, viser ny rapport. Lokaludvalgene i 
Brønshøj-Husum og Bispebjerg er rystede  
og ønsker handling nu.
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Tænk, reager
Brønshøj-Husum Lokaludvalgs hjemmeside er et 
uundværligt redskab for alle bydelens borgere

Der er masser af liv i vor bydel, og i disse år skal der tages en 
lang række beslutninger med hensyn til bydelsplan og trafik-
løsning. Beslutninger, som får direkte betydning for dig, din 
familie og jeres dagligdag.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeled mellem kommunen 
og borgerne og sikrer en stadig dialog med politikerne på Køben-
havns Rådhus. Hvis du vil vide, hvad der foregår og deltage i de-

batten, finder du alle oplysninger, forslag, dagsor-
dener, referater og høringssvar på Lokaludvalgets 
hjemmeside. Det er også muligt at abonnere på 
Lokaludvalgets månedlige nyhedsmail.

2700lokaludvalg.dk

Fotokonkurrence
Lokaludvalget er også på Facebook. Kig inden for og deltag i 
konkurrencen om det bedste/sjoveste/mærkeligste/smukke-
ste sted i bydelen. Smid et billed af dit yndlingssted med en 
kort begrundelse. Billedet skal være lagt på Lokaludvalgets 
Facebook side senest den 1. februar 2013. Vi stiller 1000 kr. 
på højkant til det, som udtrækkes I lodtrækningen 
blandt alle uploadede fotos.

www.facebook.com/2700lokaludvalg

Tre du kan møde på Lokaludvalgets sekretariat: Kathrine Collin  
Hagan, sekretariatsleder, Britt Boesen, projekt- og puljemedarbej-
der og Signe Dehn Sparrevohn, projektleder. På billedet mangler 
miljømedarbejder Jens Christian Elle.

 På EnergiCenter Voldparken 
handler det grundlæggende 
om, at bydelens borgere 
har gang i aktiviteter for og 
med hinanden.

På EnergiCenter Voldparken er 
den grundlæggende filosofi at 
støtte mennesker, der vil gøre en 
frivillig indsats for andre. Det lig-
ger dybt i vores dna, siger besty-
relsesformand Karsten Brisell:

”Vores bydel kan blive mere le-
vende og attraktiv, når engage-
rede borgere lettere kan komme i 
gang med at skabe aktiviteter for 
andre, og ildsjæle i eksisterende 
foreninger og folk med nye ideer 
kan hente råd og vejledning hos 
os og trække på vores netværk. 
Vil man lave boldspil, gymna-
stik, lektiecafé, sangaftener eller 
noget helt andet, er man meget 
velkommen,“ siger han.

En ekstra kvalitet
Bygningen – den gamle Voldpar-
ken Skole – skal vedligeholdes, 
der skal gøres rent, foretages 
småreparationer, ryddes sne, sik-
res lys og varme osv. Og her har 
EnergiCenter Voldparken fundet 
en særlig løsning, som Karsten 
Brisell er overbevist om giver ste-
det ekstra kvalitet:

”Vi har driftsoverenskomster 
med kommunen og har ansat 
medarbejdere til at tage sig af 
de praktiske ting, samt lave mad 
til de 400 børn i udflytterbørne-
haven. Alle medarbejdere er nu 
ansat af os frivillige og ikke som 
tidligere i fire forskellige kom-
munale forvaltninger. Hermed er 
der et fællesskab mellem medar-

bejdere og brugere om at udvikle 
EnergiCenter Voldparken til et dy-
namisk kraftcenter.“

Det er selvfølgelig også her, man 
finder Frivilligcentret, som er hele 
bydelens rådgivningscenter for fri-
villige, projekter og institutioner.  
Her kan både borgere, der gerne 
vil være frivillige, og foreninger, 
der søger frivillige, mødes.

Udvider med 2. Sal
Sidste nyt er, at Københavns Kom-
mune har bevilget EnergiCenter 
Voldparken driftsstøtte i 2013 og 
2014, både til aktiviteter og til at 
leje lokalerne på 2. sal, som hidtil 
har stået tomme. “Det har bety-
det, at hvor vi det sidste års tid 
har måttet sig nej til folk, der ville 
starte aktiviteter, kan vi fra januar 
2013 tilbyde flere lokaler,“ siger 
Karsten Brisell.

Han understreger, at fokus har 
været at skabe aktiviteter frem 
for at istandsætte faciliteter: ”Vi 
har formået at slå EnergiCenter 
Voldparkens navn fast, fordi der 
er skabt nye og gode aktiviteter,“ 
siger han.

Men drømmen om at sætte Kay 
Fiskers fine, gamle skole  smukt i 
stand lever stadig.
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Nøgle-
ordet er 
engage-
ment

Badutspring i Tingbjerg. Et af de mange kunstneriske arrangementer 
ved Byfesten i Tingbjerg den 11. og 12. maj sidste år var Cirkus Panik, 
der inviterede børnene til en gang cirkustræning, der gik så godt, at 
børnene under byfesten optrådte for publikum under navnet ‘Cirkus 
Tingbjerg”. Cirkus Panik er en gammel kending i Tingbjerg. De sidste 
tre år har de arrangeret cirkusworkshops med fokus på balancekunst, 
der især har rettet sig mod børn, der ikke passer ind i de traditionelle 
foreninger. 

Samtidskunst på festival. Der 
blev fyret godt op under det lo-
kale engagement i Tingbjerg, da 
21 kunstnere fra ind- og udland 
blev inviteret til at se på Ting-
bjerg med friske øjne, gå i dialog 
med beboerne og skabe social, 
deltagerbaseret kunst i lokalom-
rådets gader, tomme butiksloka-
ler og grønne områder. Festivalen 
gav genlyd i hele København, og 
tiltrak sig mange sponsorer heri-
blandt Lokaludvalget. Mange af 
kunstværkerne kan stadig ses i 
Tingbjerg, og der arbejdes på en 
ny Visit Tingbjerg i 2014. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Brønshøjvej 17
2700 Brønshøj
Telefon: 3881 1049 
2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Vidste du, – at et af Københavns 
eneste gennemførte lavenergihuse 
ligger på Højstrupvej i Brønshøj. 
Familien Bøgebo-Press blev færdige 
med huset i 2011. Det udnytter bl.a. 
regnvand til toiletskyl og tøjvask og 
er selvforsynende med elektricitet. 
Huset er svanemærket og energi-
mærket med A1.

Tekst: Birgit Brunsted (DJ) 
birgit.brunsted@gmail.com

Layout:  Marian Notarmaso

Fotos: Sonja Iskov, Thomas Vilhelm, 
Mathias Bojesen, Jens Christian Elle.

Tegning: Gitte Skov

Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

Husstandssomdelt  
af PostDanmark.
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Husk Mit Navn's værk i butiksarkaden i Tingbjerg.

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 S

ch
lo

ss
e.



 | Lokalt Liv | Brønshøj-Husum Lokaludvalg |  3.

I Brønshøj, Husum og 
Tingbjerg findes der 
kun 12 hjertestartere 
til 40.000 borgere, og 
det kan koste liv. Lokal-
udvalget har nu købt to 
hjertestartere.
Hjertestartere redder liv. Hvert år 
får 3.500 danskere hjertestop, og 
kun 10 % overlever. Det tal kunne 
være betydeligt højere, da der er 
tre gange så stor chance for at 
overleve et hjertestop, hvis man 
har fået stød med en hjertestar-
ter, før ambulancen ankommer, 
siger projektleder i Trygfonden, 
Grethe Thomas.

Det forudsætter hurtig adgang 
til en hjertestarter. For efter bare 
tre minutter falder chancen for at 
overleve drastisk.

At der er så få hjertestartere i 
vor bydel, og at adgangen til dem 
er så tilfældig, har foruroliget Lo-

kaludvalget, og i november be-
sluttede et enigt udvalg at købe 
to hjertestartere. 

Ses de ikke, findes de ikke
Trygfonden står bag siden www.
hjertestarter.dk, hvor man, via 
postnummeret, kan finde hjerte-
startere markeret på et kort i et 
bestemt område. Der findes også 
en app. 

Ifølge kortet er der godt 7.000 
hjertestartere i hele landet, men i 
virkeligheden kan der være man-
ge flere. Det er nemlig frivilligt at 
lade sin hjertestarter registrere. 
Vi har spurgt Trygfonden, om de 
kender alle hjertestartere?

”Nej, og vi ved ikke, hvor mange 
der er, men på landsplan findes 
der formentligt omkring 15.000 
hjertestartere,“ siger projektchef 
Grethe Thomas.

Tallene stammer fra forhand-
lerne og er derfor behæftet med 
en vis usikkerhed.

- Men det kan betyde, at en per-
son dør, hvis man ikke hurtigt kan 
finde en hjertestarter?

”Ja, og det er vores klare holdning, 
at der ikke bør være én eneste 
hjertestarter i Danmark, som ikke 
er registreret. Ses de ikke, findes 
de ikke!“

Grethe Thomas siger, at man 
ikke kan pålægge private at re-
gistrere hjertestartere, men at 
Sundhedsstyrelsen har indskær-
pet over for plejehjem og andre 
institutioner, at de skal registreres.

Kommunen vil tage ansvaret
Konsulent i Sundheds- og Om-
sorgsforvaltningen, Kirsten Han-
sen, siger, at der har hersket en vis 
usikkerhed om, hvorvidt ansvaret 
for hjertestartere skal ligge hos re-
gionerne eller hos kommunerne. 

”Sundhedsstyrelsen kom med 
en rapport sidste år, hvor de 
mente, at det er en delt opgave 
mellem kommuner og regioner,” 
siger Kirsten Hansen, ”men vores 
holdning er,  at det er en regional 
opgave, og vi kontaktede regio-
nerne. Men de mente, at ansvaret 
for hjertestartere hører til i kom-
munen under forebyggelse.“

”Men det er et problem, vi ikke 
kan sidde overhørig. Vi skal have 
møde med kommunens politi-
kere i januar, og målet er at få 
hjertestartere op på strategiske 
steder i København.“

- Vil kommunen sørge for at 
hjertestarterne bliver registreret 
og tage ansvar for dem?

”Ja, og vi vil sørge for, at de bli-
ver vedligeholdt og er offentligt 
tilgængelige hele døgnet,” lover 
Kirsten Hansen.

Sundhedsministeren enig
Også sundhedsminister Astrid 
Krag (SF) mener, at hjertestartere 
bør registreres. Hun siger til ”Lo-
kalt Liv”:

”Hvis man skal overleve et hjer-
testop, er det helt afgørende, at 
omgivelserne griber ind inden 
for få minutter. Derfor er jeg også 
utroligt glad for, at der er sat så 
mange hjertestartere op rundt 
omkring i landet. Men det er selv-
følgelig helt afgørende, at man 
hurtigt og nemt kan finde infor-
mation om, hvor de er placeret.“

M A n g E l  På  H j E rT E STA rT E r E

Fotos: Fra "Små Synger Sammen" på 
Friluftsscenen i september 2012.

Fotograf: Mathias Bojesen fra Rønn 
Musikoplevelser.

Bellahøj Friluftscene er en mær-
kesag for Lokaludvalget, som ar-
bejder for en renovering af den 
forfaldne naturscene og for flere 
kunsteriske arrangementer i de 

kommende år på friluftsscenen. 
Det fine amfiteater fra 1953, 
der er bygget af overskudsjord 
fra Bellahøjhusene, kan rumme 
2.000 tilskuere. 

Bellahøj Friluftsscene
Står det til Lokaludvalget, skal der mere liv og aktivitet på 
bydelens unikke amfiteater, Bellahøj Friluftsscene

Fredag d. 31.maj vises Jesper 
Ravn Nielsens musikdokumen-
tar fra 2011, Mellemblond på 
Bellahøj, og Pink Floyd at Pom-
peji fra 1972.

lørdag d. 8. juni markerer Lo-
kaludvalget og Kulturhuset Pi-
legården friluftsscenens 75 års 
jubilæum med storstilet teater 
og musik.

I august planlægges teater-
opførsel af Thors Brudefærd. 
Andrea Ter Avest, i samarbejde 
med Uppercut danseteater og 
Kulturnord, satser på hele 20 
spilledage i august måned.

lørdag d. 24. august står Carl 
Orffs klassiske korværk Car-
mina Burana på programmet, 
under ledelse af John Høybye.

I 2013 sker der spændende ting for de musikglade 

Lokaludvalgets to hjertestartere 
findes henholdsvis i Pilegården 
og på EnergiCenter Voldparken, 
der har lang åbningstid, og er til-
gængelige en stor del af døgnet.

Der er henvisning til nærmeste 
hjertestarter via 112.

En hjertestarter er en lille, trans-
portabel maskine, der sender 
elektriske impulser gennem krop-
pen. Man kan ikke betjene den 
forkert. Man bliver guidet af en 
dansk stemme, mens man sætter 
elektroder på den syges bryst og 
tænder for strømmen. Den kan 
ikke skade hverken den syge eller 
hjælperen. 

Video om brug af en hjertestarter:
www.hjertestarter.dk
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Fotos: Sonja Iskov.

Sommerfuglene flyver 
i Tingbjerg

Smukke er de og klædt 
i strålende farver, de 
mange sommerfugle, 
der flagrer rundt i det 
store lokale i Tingbjergs 
Beboercentrum, og ly-
den af de mange, glade, 
snakkende og fnisende 
piger, hører vi allerede, 
før vi lukker døren op.

Lokalt Liv er på besøg 
hos Butterflies, en klub 
for de 6-12 årige piger, der er startet 
af to unge, frivillige kvinder, Tanya 
Tümmler og Souda Abarkan.

En smilende Souad byder velkom-
men. Hun løfter hånden og beder pi-
gerne være stille, og utroligt nok bli-
ver der faktisk stille. Fotografen Sonja 
og jeg spørger pigerne, om de vil for-
tælle om deres klub, og inden vi ser os 
om, er vi omgivet af piger, der bræn-
der for at fortælle om Butterflies. 

Vi lærer hele tiden noget nyt
Hvad er det så, der er så fantastisk 
ved klubben, at den hver onsdag kan 
trække 50-60 piger til?

Vi snakker med Salma, Kaoutar, Feda, 
Mona, Hibaq, Sofea og Fatima. De hol-
der skarpt øje med, hvad jeg skriver på 
skærmen, og der lyder højlydt fnisen, 
når jeg staver et navn forkert.

Alle pigerne siger, at de først og 
fremmest har det sjovt og hygger 
sig med hinanden, og at de hele ti-
den lærer noget nyt. Og så er der de 
mange aktiviteter. Hver anden må-
ned tager de på udflugt, og pigerne 
fortæller i munden på hinanden, at 
de har været i biografen, til koncert, 
i Planetariet, på Bakken og det helt 
store hit: kanalrundfart i København.

Noget alle nævner er, at de bliver 
fulgt hjem, når det er mørkt. Det er 
i det hele taget tydeligt, at Souad 
og Tanya nærer en stor omsorg for 
pigerne. Men de bliver også holdt 
i ørerne, man behandler hinanden 
pænt i Butterflies, og klubben har en 
dukseordning, så pigerne skiftes til 
at rydde op.

Vi er selv rollemodeller
Butterflies er tænkt og skabt af Souad 
Abarkan og Tanya Tümmler der beg-
ge er 22, bor på Amager og studerer 
Sundhed og Ernæring på Professions-
bacheloruddannelsen i Roskilde. De 
har selv skaffet lokaler og penge og 
arbejder frivilligt og ulønnet. 

”I Tingbjerg er der store sociale pro-
blemer, og ideen er at få fat i pigerne 
før det går galt – vi er selv rollemodel-
ler og viser, at man kan få en uddan-
nelse,“ siger Souad og fortsætter, 

”Vi er med i Ungdommens Røde 
Kors, som ville starte en pigeklub her i 
Tingbjerg, men rygtet løb hurtigt, i lø-
bet af ingen tid kom der 120 piger, og 
det var der ikke penge til, så den blev 
lukket. Men Tanya og jeg syntes, det 
var for negativt tænkt, så vi sprang ud 
i det og lavede vores egen klub.“

Har ikke set København
Men at oprette en klub 
er ikke noget, man bare 
lige gør, og de unge kvin-
der søgte rådgivning 
hos ProjektVærkstedet i 
København, og har fået 
midler fra Lokaludvalget.

”Vi søgte penge til 
aktiviteter med pigerne 
for at få dem væk fra 
gaden og lave noget 

rart sammen, så de ikke skulle sidde 
derhjemme og lukke sig inde med 
forældrene. Bare det at se Køben-
havn er stort, der er meget de ikke 
har prøvet,“ fortæller Souad.

De arbejder med en dobbeltstra-
tegi, som går ud på at tiltrække piger 
over 15 år og få dem engageret som 
frivillige hjælpere i Butterflies. En af 
ideerne er at få de mindre piger gui-
det videre til andre aktiviteter inden 
for sport og kultur. 

lektiehjælp
Det sidste nye er lektiehjælp, og den 
står Souad og Tanya også for. En af pi-
gerne kommer hen til Tanya og beder 
om hjælp med en engelsk sætning, og 
en anden siger fluks, at hun også vil 
have engelsk.

”Nej,“ lyder det meget bestemt fra 
Tanya, ”du skal have matematik, for 
jeg vil vide, hvad du ikke kan.“ 

Hidtil har Butterflies fået 5000 kr. fra 
Tingbjerg hver 3. måned, men det er stop-
pet nu. Lokaludvalget støttede i 2012 
med 16.000 kr. Butterflies har søgt § 18 
Puljen i kommune og får svar i januar.  
www.tingbjergforum.dk/pigegruppen-
butterflies

Klubben Butterflies i Tingbjerg satser på at motivere  de helt unge piger gennem  viden, 
motivation  og aktiviteter og ved, at initiativtagerne selv er rollemodeller.

Souad (tv) og Tanya 

Op af sofaen
Flere og flere af borgerne i Brønshøj, 
Husum og Tingbjerg benytter sig af 
muligheden for at tage ansvar for 
eget helbred og forebygge sygdom, 

siger motionsvejleder.

”Lige siden starten har vi haft fokus 
på at komme ud til hele lokalområ-
det,” siger  Susanne M. Sørensen, der 
er motionsvejleder på Forebyggelses-
center Vanløse,“,vi har holdt øje med 
de henvisninger, vi får, og kan se at 
antallet af borgere fra Brønshøj-Hu-
sum er støt stigende, og i det seneste 
års tid har vi været særligt aktive i bo-
ligområderne i Husum og Tingbjerg.“,

Alle borgere kan frit opsøge centret, 
hvis de har behov for hjælp til at leve 
sundere, som for eksempel undervis-
ning i at lave sund mad eller gå på 
rygestopkursus. Og de praktiserende 
læger kan henvise patienter med 
lidelser som sukkersyge, hjertesyg-
dom, højt blodtryk, højt kolesterol 
og KOL til et 12 ugers træningsforløb, 
som er gratis. Her lærer patienterne 
også at håndtere deres sygdom og at 
forebygge, at den udvikler sig langt 
værre.

Personlig træner
Susanne M. Sørensen er sammen 
med en kollega ansvarlig for forebyg-
gelsescentrets fornemme tilbud til 
borgere, der gerne vil i gang med at 
motionere. Det er næsten som at få 
en personlig træner:

”Vi begynder med et individuelt sam-
taleforløb, hvor vi finder ud af, hvad 
der skal til, for at man kommer i gang 
eller understøtter dem, hvis de er i 
gang,”  siger Susanne M. Sørensen, 
”det er meget individuelt – de får tre 
personlige sessions med personlig 
vejledning. Vi tager for eksempel ud 
og løber med dem.“,

Der er også mulighed for prøveti-
mer. Forebyggelsescentret samarbej-
der med foreninger, hvor folk kan få 
en prøvetime i eksempelvis gymna-
stik, badminton og vandaerobics.

”Man ved, at den individuelle til-
gang og det, at man har ansvaret 
selv, er med til at øge chancen for, at 
man fortsætter. Det skal være borge-
rens eget projekt – vi kan ikke rykke, 
hvis folk ikke er interesserede,“, siger  
Susanne M. Sørensen.

Det er lykkedes Souad og Tanya (th) at bygge et ene-
stående og trygt miljø op i Butterflies. ”Men vi har 
fået så meget igen, og det har gjort vort venskab 
stærkere“, siger de.
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140 engagerede borgere  
diskuterede letbaner og trafik på 
Lokaludvalgets store borgermøde 
i november. Mange sukkede efter 
metro, og få var begejstrede for 
en løsning, hvor Frederikssundsvej 
bliver delt på tværs. Men intet er 
besluttet endnu.

Det nok mest brændende spørgsmål i vor 
bydel er, hvordan trafikken skal forløbe i 
fremtiden. Praktisk taget alle borgere er 
bekymrede for den voldsomme forurening 
og den tætte trafik og Københavns Borger-
repræsentation har besluttet, at metroen 
ikke kommer til bydelen før 2032.

Beslutningen er taget på baggrund af 
en analyse som Økonomiforvaltningen 
har udarbejdet  i samarbejde med Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, af projekt 
”Udbygningen af den kollektive trafik i  
København”.

Bildosering og busbaner
Rapporten gennemgår også højklassede 
busløsninger og letbaner, og begge vil 
medføre, at der skal anlægges en bane 
midt på Frederikssundsvej til en letbane 
eller højklasset busforbindelse. Men Lo-
kaludvalgets ønske er, at borgerne kan 
skabe netværk og samarbejde på tværs 
af gaden og mener derfor, at en løsning, 
der deler Frederikssundsvej på midten, er 
problematisk.

På borgermødet blev busløsningen 
’bildosering og busbaner’ genopfrisket. 
Løsningen blev udarbejdet af kommunen 
med input fra Lokaludvalget i 2011 men 
har været i bero, mens den nye regering 
undersøgte en trængselsring. 

Busløsningen tager hensyn til, at der 
skal være krydsningsmuligheder på Fre-
derikssundsvej, at man skal bevare vej-
træerne i størst muligt omfang, og at 

der skal være korttids p-pladser centrale 
steder, så det ikke går ud over det lokale 
handelsliv.

Bus og letbane 
Flere på borgermødet talte for en letbane, 
som de har set fungere fint mange steder 
i udlandet. Letbaner kører på en 3,5 m 
bred, gerne indhegnet bane på midten af 
vejen, så man ikke kan krydse gaden. Bili-
ster kan dreje til højre, men kun dreje til 
venstre ved krydsregulerede kryds. 

Hertil bemærkede nogle af mødedel-
tagerne, at letbaner i udlandet ikke nød-
vendigvis er indhegnede. Problemet er så, 
at letbanen ikke kan køre særlig hurtigt. 
Flere påpegede at der er alt for lidt plads 
på Frederikssundsvej til både biler, cykli-
ster, letbane og gående, og at rapportens 
illustrationer af letbaner og højklassede 
busløsninger viser et noget optimistisk 
billede af pladsforholdene.

Kommunen planlægger at gå i gang 
med busløsningen, som tager hensyn til 
både højklasset trafik, strøggadepræget 
og byrumsforbedringer, men undersøger 
fortsat en letbane, der går fra en kom-
mende letbane i Ring 3 via Frederiks-
sundsvej til metrosystemet i de tætbe-
byggede bydele.

 Udredningsarbejdet, der skal afklare 
en letbanes linieføring, effekten for pas-
sagerer, trafik og miljø og sikkerheds-
spørgsmål, er begyndt sammen med Kø-
benhavns Kommune, 
Metroselskabet, Mo-
via og faglige rådgi-
vere. Lokaludvalget vil 
gå konstruktivt og kri-
tisk ind i dialogen, og 
sørge for at inddrage 
borgerne i processen. 
Forslagene skal i hø-
ring, blandt andet i 
Lokaludvalget, og der-
efter skal der tages en 
beslutning omkring 
2014. 

HVORDAN SER BYDELENS
TRAFIK UD I FREMTIDEN?

Affald er en belastning for miljøet, men 
også en ressource, hvis den udnyttes for-
nuftigt, og det kan kun ske via affalds-
sortering ved kilden. I Brønshøj-Husum 
har borgerne været nødt til selv at finde 
flaskeautomater og aflevere kemiaffald, 
men nu skal der andre boller på suppen, 
ifølge Københavns Kommunes affalds-
plan for 2012-16. Blandt andet skal der 
sættes beholdere til hård plast, metal og 
elektronik op ved etageejendommene, 
men ikke i villakvartererne, og her har vi 
et stort problem, mener Caroline Jacob-
sen, som bor i Mellemvangen.

Det handler om vores miljø
”Jeg synes, at vi har en forpligtelse til at 
tage os af miljøet, og her er affaldssorte-
ring det oplagte sted at starte,“siger hun, 
”som det er nu, kan vi sortere papir og al-
mindeligt husholdningsaffald, men hvor-
når kommer der muligheder for at sorte-
re aluminium og pap i private hjem?“

Caroline Jacobsen skal, som alle andre 
uden bil, transportere flasker og metal 
på cyklen til nærmeste glasbeholder.

nogle gider ikke
Caroline Jacobsen er selvfølgelig ud-
mærket klar over, at der bliver afhentet 
storskrald: ”Men man skal jo have plads 
til at opbevare det i mellemtiden, og jeg 
tror, at det kan betyde, at folk, der ikke er 
så optagede af miljøspørgsmål, simpelt 
hen ikke gider, men smider plastflasker 
og glas ud med det almindelige skrald.“

Hun kunne også ønske sig en fast 
plan, hvor bilerne henter haveaffald den 
ene uge og skrammel i den anden – det 
gør det nemt at holde styr på, hvornår 
skraldet bliver afhente.

”Det skal være nemt at træffe de rig-
tige valg. Kommunen skal gøre det let 
og gratis for folk at sortere og komme af 
med affald,“ siger Caroline Jacobsen, der 
også efterlyser, at kommunen leverer 
beholdere til regnvandsopsamling, lige 
som man nu kan få en gratis kompost-
beholder.

De nye beholdere til affaldssortering i 
bydelens etageejendomme bliver stillet 
op i Brønshøj-Husum i august 2013, op-
lyser kommunens Center for Miljø.

Det skal være lettere at 
sortere sit affald
Bydelens etageejendomme får stillet beholdere op til affalds-
sortering i 2013, men villaejerne bliver stadig nødt til at slæbe 
flasker til flaskecontainerne og gemme resten til storskrald.

Caroline holder høns, der spiser det grønne affald og leverer friske æg.

Café Glad i Pilegården
Et længe næret ønske fra kulturhusets side blev opfyldt, da Café Glad flyttede ind i de 
indbydende, renoverede lokaler den 1. november sidste år. Café Glad, der har åbent 
hver dag hele dagen, har lækker økologisk mad på menuen til yderst rimelige priser, 
Her kan man både få serveret frokosten og nyde dagens ret om aftenen. Eller drysse 
ind til en kop kaffe med hjemmebagt kage om eftermiddagen og læse avis eller surfe 
gratis på det trådløse netværk eller de nye, pc’ere, der er stillet op til frit brug.

Åbningstider:  Mandag-fredag: 10.00-22.00, lørdag & søndag: 10.00-16.00

www.gladmad.dk
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Vidste du, 
– at ildsjælen Niels 
Jørgen Madsen 
modtog bydelens 
Kulturpris 2012. Han 
er mangeårig leder 
af Børnekulturhuset,  
startede i 1994 bør-
neteater i Brønshøj 
og har siden sat 
gang i et utal af 
aktiviteter, som flere 
generationer børn 
har haft glæde af.

Vidste du, – at 
Lokaludvalget i 2012 
uddelte 807.000 kr. 
til 51 projekter og 
arrangementer, som 
blev gennemført af 
lokale foreninger og 
ildsjæle.
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En tidlig aften i oktober står der 
omkring 35 personer på en villa-
vej i Utterslev . De er medlemmer 
af Utterslev Grundejerforening, 
der omfatter 301 husejere, og 
skal møde Steen Johannesson fra 
politiets Kriminalpræventiv Afde-
ling, der skal føre dem på en så-
kaldt tryghedsvandring. Der del-
tager også to politifolk fra ”Din 
Betjent”, der er med af interesse.

Ideen er at gå en tur i kvarteret, 
hvor Steen Johannesson vil for-
klare, hvordan man sikrer sit hus 
bedst muligt mod indbrud. Han 
vil udpege de svage steder og give 
gode råd om, hvordan man gør 
huset mindre indbydende for ty-
veknægte. Flere af beboerne for-
tæller, at de allerede har haft ind-
brud, en af dem endda tre gange. 

Høje hække hjælper tyven
Der var flere forhold, der gik igen, 
og som tændte advarselslyset 
hos Steen Johannesson. Det var 
især de høje, tætte hække ud 
mod vejen, der giver tyvene fine 
arbejdsbetingelser. Det giver ro-
senbuske med torne plantet helt 
op til vinduerne til gengæld ikke.

Men tyvene kan også gå om i 
baghaven, hvor der ofte er mere 
ugenert og mørkt. Her vil en kraf-
tig lampe med bevægelsessensor 
være en god idé. Og ikke noget 
med at have fristende stiger lig-
gende frit fremme i haven. 

To minutter så er tyven ude igen 
Man kan aldrig sikre sig 100% 
mod indbrud, men man kan gøre 
det så besværligt som muligt for 
tyven, sagde Steen Johannesson, 
som fortæller, at tyvene er inde 
og ude igen i løbet af få minutter 

ved langt de fleste indbrud. Han 
kommer med nogle eksempler på, 
hvordan man kan købe sig tid:
Sæt tremmer for kældervindu-
erne, de fleste indbrud sker den 
vej. Sæt skruer, der kun kan dreje 
en vej, i vinduerne og forsyn dem 

med sikkerhedshasper. Der skal 
lås på terrassedøre, en indvendig 
vrider duer ikke. Hoveddøren skal 
ikke have glas. Og sæt to låse på 
yderdøren, en der sidder lavt og 
en højt, for tyven kan ikke sparke 
højt nok til at få døren op. Steen 

Johannesson giver ikke meget for 
alarmer, for det varer mindst en 
halv time, før der dukker nogen 
op. Men man kan lade en alarm 
gå til mobilen, og så fluks ringe til 
naboen. 

Har man haft indbrud, kommer 
folk fra Kriminalpræventiv Afde-
ling gerne ud og vejleder for at 
forebygge næste gang.

Og så til Steen Johannessons 
sidste gode råd: Skriv ikke på 
Facebook, at du er bortrejst. Ty-
vene læser med.

Politiet pågriber flere tyve
Københavns Politis Indbruds-
gruppe på Station Bellahøj oplyser, 
at antallet af indbrud i Brønshøj-
Husum ligger forholdsvis lavt i 
forhold til andre områder i Kø-
benhavn, og at antallet har været 
nogenlunde det samme i måne-
derne juni til oktober. 

Det er lykkedes politiet at få 
fængslet flere tyve, heraf to me-
get aktive. Politiet siger, at tyvene 
bruger køretøjer til og fra områ-
derne og råder os alle til at melde 
det til politiet, hvis vi ser mistæn-
kelige biler i vort område.

Gode råd til at forhindre indbrud: 
www.kk.dk/sikkerby

Jeres boligforening kan også komme 
på tryghedsvandring. I skal bare 
samle mindst 20  personer og ringe 
til Lokaludvalget tlf. 38 81 10 49.

Kreativiteten blomstrer stadig i 
foreningen Livsbanen, der blev 
startet sidste år i partnerskab med 
Områdefornyelse Husum.

Initivtagerne er Lisette og Jesper 
Willeforte Rasmussen, der bruger 
det meste af deres vågne tid på, 
hvad der er blevet et hjertebarn.

Ideen er at samle unge men-
nesker op, der har fået en skæv 
start og ikke passer ind i de tradi-
tionelle systemer. 

Midlet er at tilbyde aktiviteter, 
de unge synes er spændende, og 
vedkommende, og i Livsbanens 
lokaler bliver der lavet tv og web, 
foto og film og lyd og rap af unge 
mennesker, der har noget på 
hjerte.

”Sidste nyt er en webbaseret tv 
station , som Lokaludvalget  støt-
ter,“ siger Lisette Willeforte Ras-
mussen.

Voksne rollemodeller
Livsbanen har 25 medlemmer i al-
deren fra 11 til 16 år, alle drenge, 
og 16 af dem dukker op hver dag, 
siger Lisette. Her kan de gå i stu-
diet og øve, de kan arbejde med 
en af de filmkonsulenter, der er til-
knyttet, eller de kan hænge ud og 
snakke med de frivillige.
- Men de kan jo ikke altid blive hos 

jer, og hvad så?
”De skal selvfølgelig have en 

uddannelse, de skal ikke alle 
sammen være rappere og filmin-
struktører, og vi kan se, at der sker 
noget, når de får voksne rollemod-
eller, der tror på, at de duer. Det 
gælder om at få succesoplevelser,” 
siger Lisette .

 
Sidegevinster
Der er også sidegevinster for de 
unge: “Når de skriver raptek-

ster, skal de kunne stave og 
bruge en rimordbog og en sy-

nomymordbog, og vi hører fra 
både lærere og familie, at de er 
blevet bedre til dansk. Der er 
også en social opdragelse i det, 
vi lærer dem at begå sig, når 
vi er ude at spise eller til kon-
cert,“ siger hun.

”Drengene her har lige så me-
get potentiale som andre børn, 

de er bare ikke blevet støttet, og 
vi er så rørte over, hvad der sker 
med de unger.“
Lisette Willeforte Rasmussen un-
derstreger, at ønskedrømmen for 
Livsbanen er, at blive forankret og 
få en driftsbevilling.

www.livsbanen.dk og facebook.

Hver dag tropper mindst 16 unge drenge op i  
Livsbanens lokaler, hvor de henter viden, støtte og 
accept til at komme videre med deres liv

Radiometer har givet et tæppe til Livsbanens studie, og som tak optrådte drengene til firmaets sommerfest.
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Vidste du, – at 2700 Kulturdag 
1. september var for børn med work-
shops, opvisninger og kagebagning 
af Rosa fra Rouladegade.

                                              Vidste du, – at der blev mostet i  alt ét ton æbler, da Lokaludvalget sidste efterår havde inviteret til mostedag i

                                                      Brønshøj og Husum, hvor borgerne kom med deres æbler i kasser og bar dem væk på flasker.

Vi skal alle have succesoplevelser

Vidste du, –at 17-årige HF-elev 
Meltem Durucan blev Årets Frivillige 
Københavner. Hun spiller håndbold 
og træner et børnehold i Tingbjerg. 
Hun kaldes et fyrtårn, som lægger 
masser af frivillige kræfter i at skabe 
et godt lokalmiljø.

PAS På TyVEn
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Du kan selv gøre meget for at undgå, at tyven vælger netop dit hus, og du 
kan få hjælp til at udpege de svage steder. 

Tryghedsvandringerne er et samarbejde mellem Lokaludvalget og politiet.
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Det 15 km lange voldområde er et 
enestående naturområde, hvor man 
både kan dyrke sine historiske inte-
resser, lege og få motion.

Der er ved at komme gang i arbejdet 
på den 15 km lange Vestvold, eller 
Husumvold, som den kaldes her i by-
delen. Naturstyrelsen har sat penge 
af til at renovere mange af voldens 
nedslidte og fredede bygninger og 
rydde ud i den overgroede voldkrone.

Lige nu er man i gang med at rydde 
omkring den store dobbeltkaponiere, 
der har været så overgroet, at man 
ikke kunne komme til den, fortæller 

projektleder i Lokaludvalget, Signe 
Dehn Sparrevohn.

En kaponiere er et betonanlæg, 
der er bygget ind i volden helt ud til 
voldgraven, så man kunne forsvare 
volden, hvis fjenden prøvede at kryd-
se voldgraven. En dobbeltkaponiere 
udmærker sig ved, at man kan skyde 
mod fjenden i begge retninger. Denne 
havde en besætning på 32 mand, der 
var på vagt 24 timer af gangen.

”Lokaludvalget forestiller sig, at ka-
ponieren kan bruges til et sted, hvor 
man kan fortælle om den unikke be-
fæstning og få gang i voldens spæn-
dende historie- og kulturformid-

ling,” siger Signe Dehn Sparrevohn.  
Hun fortæller, at Lokaludvalget også 
har mere sprælske planer: Nemlig at 
skabe en mulighed for at tage turen 
fra Rødovre til Utterslev Mose på rul-
leskøjter. ’Nightskating på Vestvol-
den’ lyder en af visionerne.  Og der 
er snak om en rulleskøjteforening på 
EnergiCenter Voldparken. I forvejen er 
der belægning til rulleskøjter fra Rød-
ovre til Avedøre. 

Der er mange flere ideer på bed-
ding, og det er Lokaludvalgets tanke, 
at Husumvold skal blive bydelens nye 
aktivitetsrum, fyldt med mennesker i 
alle aldre og liv, leg og motion.

Fri og let adgang til Husum Vold

’Hvordan har du det egentlig?‘ Dette brede 
spørgsmål har forskere fra Forskningscen-
ter for Forebyggelse og sundhed stillet 
borgere i Københavns Kommune.

De er blevet spurgt om deres sund-
hedsvaner, blandt andet rygning, alkohol, 
motion, kost, blodtryk, overvægt, stress, 
og hvordan de selv vurderer deres helbred.

Målet er at udarbejde en sundhedspro-
fil for byens borgere. Resultaterne, som er 
udgivet i en rapport, er brudt ned for kom-
munens ti bydele, og her viser Brønshøj-
Husum sig at ligge i den tunge ende.

”Noget af det, der slår ud her i bydelen, 
er rekord i fysisk inaktivitet, stress, over-
vægt og dårligt selvvurderet helbred, og 
det er et tydeligt tegn på, at der er noget 
galt,“ siger projektleder i Lokaludvalget, 
Signe Dehn Sparrevohn. 

lokaludvalget ønsker mere viden
Disse tal er i nogen grad kommet bag på 
Lokaludvalget, som gerne vil vide, hvad der 
ligger bag.

”Men det er svært at håndtere en så 
tabubelagt problemstilling,“ siger Signe 
Dehn Sparrevohn, ”man kan jo ikke bare 
spørge: Hvorfor er du overvægtig? Hvorfor 
dyrker du ikke motion? Drikker du for me-
get? Det er jo private anliggender, som vi 
ikke kan blande os i.“

På den anden side bekymrer det selvføl-
gelig Lokaludvalget, at så mange borgere 
i bydelen siger, at de har det dårligt: “Det 
er en udfordring, for hvordan griber vi det 

an? Giver det overhovedet et retvisende 
billede af bydelen?”

Lokaludvalget oplever, at der mang-
ler mere reel viden og vil indgå et sam-
arbejde med nogle studerende i folke-
sundhedsvidenskab for at få et mere 
nuanceret billede af undersøgelsen.  
  ”Vi tror, at forskning på 
lokalt niveau kan bidrage 
med viden, som vi kan bru-
ge til at handle på,“ siger 
Signe Dehn Sparrevohn. 

Som et godt eksempel 
nævner hun projekt Klar, 
Parat Husum. Projektet har 

fået en masse børn og unge, der tidligere 
var inaktive, til at komme i gang med fy-
sisk aktivitet: ”De er kommet med forslag 
til, hvordan små ændringer i hverdagen 
kan ændre på de sundhedsskadelige vaner. 
Måske kunne man gøre noget tilsvarende 
for en anden gruppe mennesker.“

Kommunens Sundheds- og 
Omsorgsforvaltning  støt-
ter samarbejdet mellem 
kommune og forskning, og 
Forebyggelsescenter Van-
løse og STENO Center for 
Sundhedsfremme har også 
meldt sig som partnere.

En ny undersøgelse viser, at hver femte 
borger i bydelen anser sit helbred for 
dårligt. Lokaludvalget er bekymret og 
iværksætter egen undersøgelse.

Hvordan 
har du det 
egentlig?

Vidste du, – at politikerne 
arbejder med udbygningspla-
ner for Brønshøj Skole, så den 
gamle skole på Brønshøjvej 
ikke længere skal rumme ele-
ver og istedet kunne bruges til 
fritidshjem, skolemuseum eller 
kulturhus.
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Tegning: Gitte Skov
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Bydelsportal 
skaber overblik
På 2700bydelsportal.dk finder 
du foreninger og institutio-
ner, som du kan kommunikere 
med via hjemmesiden. I ka-
lenderen kan du holde dig ori-
enteret om, hvad der foregår, 
og du kan selv annoncere et 
arrangement. 

Og så er der tips og nyheder  
- vidste du for eksempel, at sce-
ner til tv-serien ”Forbrydelsen 
III” på DR 1 er optaget i det fan-
tastiske rum inde i Vandtårnet?

2700bydelsportal.dk

Utterslev Moses Bilaug har sat 
fire bistader op ved mosen, 
blandt andet for at øge den 
biologiske mangfoldighed.
Når du en sommerdag går tur i Utter-
slev Mose, kan nogle af de bier, der sum-
mer omkring blomsterne, meget vel have 
hjemme i et af de fem bistader, som Utter-
slev Moses Bilaug har stillet op. 

Bilauget består af 10 personer med Trine 
Bang Hansen som initiativtager og for-
mand, og Lauget har fået støtte fra Brøns-
høj-Husum Lokaludvalg. Et opslag på bibli-
oteket i marts 2012 fik syv interesserede til 
at melde sig, og da foreningen var dannet, 
kom alle medlemmerne på biavlskursus på 
den gamle Landbohøjskole, nu LIFE, på Fre-
deriksberg.

Lokalt Liv har sat et af medlemmerne, 
Finn Horn stævne i bigården ved mosen for 
at høre om livet, som det tager sig ud for 
bierne i Brønshøj.

Bierne er slidt op på 6 uger
”Det er selvfølgelig sjovest at følge bierne 
om sommeren,” siger Finn Horn, ”de lever 
kun seks-otte uger, og de knokler – krop-
pen er slidt op og vingerne flossede.”

”Bierne bliver klækket i oktober, og de le-
ver af honning hele vinteren. De holder hin-
anden varme og, hvad der er meget vigtigt, 

holder dronningen varm. For hun skal over-
leve,” fortæller Finn Horn.

Dronningen bliver to-tre år gammel og 
lægger nogle tusinde æg om dagen, for-
tæller han og peger på det stade, hvor der 
bor flest bier: 

60-70.000 bier i et stade
”Om sommeren er der 60-70.000 bier i det-
te stade,” siger Finn Horn og lukker låget 
op. Øverst ligger logbogen, hvor alt om bi-
ernes sundhedstilstand bliver skrevet ned.  
Nede i bistadet står bitavlerne på række, 
og han løfter en tavle op: ”Den vejer tre kg. 
Vi har slynget første gang i sommer og var 
meget spændte. Vi fik 17 kg honning.” 

Bierne bestøver for en formue
Nogle af bierne begynder søvnigt at røre 
på sig , men opgiver hurtigt ævred. Forkert 
årstid. 

Låget lukkes, og den virkelige aktivitet 
må vente til sommer, hvor bierne flyver ud 
og henter nektar og pollen fra blomstrende 
urter, buske og træer. Og ikke at forglem-
me: Bestøver dem.

For i vor højteknologiske verden har vi det 
med at glemme, at bierne er afgørende for 
bestøvning af afgrøder. Alene i landbruget 
og for frugt- og bæravlen, anslås værdien 
af biernes bestøvning til mindst en milliard 
kroner, ifølge beregninger fra Danmarks 
Jordbrugsforskning. Dertil kommer bestøv-
ningen i naturen og i vore haver.

Finn Horn har for en sikkerheds skyld iført sig sin bihat, men bierne er vintertrætte og 
flyver hurtigt ned i det lune bistade igen.

Christian Hesselberg 
Formand for Lokaludvalget:

galleri gofs
”Jeg skal ned forbi Galleri Gofs i 
det gamle ismejeri på Håbets Allé 
for at se en udstilling med billeder 
af Peter Eichen og Pernille Koch. 
Det er fint, at vi her i udkanten af 
København har fået et seriøst gal-
leri med spændende danske og in-
ternationale kunstnere.“
Fernisering lør. d. 2. februar kl. 12-15.
Galleri Gofs , Håbets Allé 3
Åben tors. kl. 17 - 20, lør. kl. 11 - 15.

Ida Sloth Bonnevie
Medlem af Lokaludvalget, 
kommunikationskonsulent:

årets første tur med natteravnene
”Jeg ikke vil gå glip af årets første 
turmøde med Brønshøj Nattera-
vne, hvor vi gerne ser nye Ravne, 
der kunne tænke sig at komme 
med os på tur rundt i bydelen. 
Denne første planlægningsaften 
i året ønsker vi hinanden godt 
nytår med en tur på Staalvand 
bagefter.“
Torsdag d. 3. januar kl. 18-20

Mikkel Houman
Formand for Music House og 
medlem af Lokaludvalget:

Trio From Hell
”Jeg skal koncert med "Trio From 
Hell" i Pilegården. Bandet spiller 
ved den lokale blues og rock mu-
sikforening, MusicHouse-Brøns-
høj’s nytårskoncert.“ Bandet be-
står af Billy Cross, Mick Schack og 
Flemming Ostermann. Arrange-
mentet tilbyder en lækker nytårs-
buffet, som Cafe Glad står for.

Medlemsskab af musikforenin-

gen Music House-Brønshøj koster 
100 kr. årligt, og så får man rabat 
på koncerterne samt nyhedsmail.
Søndag d. 13. januar i Pilegården. 
Buffet fra kl. 12.30, koncert kl. 14.00.
Billetter til koncert, 100 kr. og buffet, 
125 kr. købes på billetagenten.dk

DET VIl jEg SE Vi har spurgt tre personer med fingeren på pulsen i bydelen, 
om hvilken aktivitet, de vil opleve her i januar.

Vidste du, – at der er åbnet en 
ny genbrugsstation ved Bispeengen. 
Adgang for bilister er ad Nordre 
Fasanvej 209 og for gående og 
cyklister fra Borups Alle 164. 
Åbningstiden er: hverdage fra 10-18, 
lør-, søn- og helligdage fra 10-17. 

Utterslev Moses Venner er et netværk for 
dig som bruger mosen på den ene eller 
anden måde. Netværket samler alt fra 
fuglekiggere til historikere og står for ture 
og andre arrangementer om mosen.

Foreningen Mosens Venner. Vil 
du vide mere, så kontakt lokal-
udvalgets miljømedarbejder Jens 
Christian Elle, zn6e@okf.kk.dk

Det summer i mosen
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