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Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
 
 
 
 
Metropol for Mennesker - høringssvar 
 
Brønshøj-Husum har drøftet udspillet og finder det visionært og 
smukt. 
 
Dog savnes en fornemmelse af, at udspillet rent faktisk omfatter hele 
kommunen. Yderområderne som Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum 
synes ikke at fremstå som en del af det byrums-bylivs billede, der 
beskrives. 
 
Generelt vurderer Lokaludvalget, at der er behov for i højere grad at 
medtænke ældre og handicappede i planerne. Konkret betyder det, at 
fortove skal tilpasses færdsel i kørestole; ramper for kørestole skal 
etableres; fodgængerovergange til gangbesværede skal tilpasses – dvs. 
der skal være tid til at nå over eller være sikker repos i midten – gerne 
med hvile/sidde plads. Overalt i bydelen skal etableres bænke el. 
andre hvilemuligheder med rimelig afstand.  
 
Medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalg peger på en række 
konkrete muligheder, som kan forbedre bylivet i bydelen:  
 

• Der er i bydelen et udækket behov for kulturhuse med 
bibliotek, café, m.v. (specielt i Tingbjerg og Husum) 

• Projekt ”EnergiCenter Voldparken” er et visionært bidrag til 
metropol for alle i bydelen (www.voldparken.info)  

• Forbedret kollektiv trafik med metro og p-pladser ved 
stationerne og p-anlæg, f.eks. ved Flintholm Station. 

• En aktiv indsats for at sikre småhandlende og specialbutikkers 
overlevelse 

• Skabe mere liv omkring Brønshøj Torv som et 
bydelsmidtpunkt, evt. med caféer (f.eks. på det grønne område 
ud til den brede trappe), kreativ anvendelse af de tomme 
bunkers, etablering af ”hyggekroge”, legemuligheder på torvet  

• Et løft af Husum Torv som mødested, evt. med cafeer. 
Derudover er det ønskeligt, at det træ på Husum torv, som gik 
ud for to år siden, bliver erstattet af et nyt træ.  

• Finde frem til andre åbne pladser, f.eks. Holcks Plads eller i 
villakvatererne, forudsat at kommunen vil overtage 
erstatningsarealerne/vejene og deres vedligeholdelse 
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• Forbedring af fodgængerforbindelserne omkring bydelens 
torve. Disse forbindelser er nu er bl.a. begrænset af for smalle 
fortove og passager generelt.  

• Frederikssundsvej – mange forbedringsmuligheder 
- En fortsættelse af forgrønnelsen ved at følge træplantningen 
op med renovering af cykelstativer, bænke og andet 
gadeinventar. 
- Plantekummer med træer (som er for store og tager for 
megen plads) kan i stedet fyldes med blomstrende buske eller 
blomster efter årstiden  
- Nye åndehuller skal udvikles i sammenspil med cafe- og de 
erhvervsdrivende, f.eks. ved Brugsen Søholm samt udnyttelse 
af de 3 (4) grønne arealer (med bunkers) som oplagte 
udviklingsområder.  
- Etablering af små områder med parkeringsmuligheder, 
bagved facade ejendommene til Frederikssundsvej, hvilket vil 
støtte de lokale butikker  
- Etablering af en gang- og cykelbro over Frederikssundsvej 
der hvor Volden gennemskæres 
- Derudover kunne man lave nogle pæne baggårde til de 
eksisterende små restauranter og cafeer langs 
Frederikssundsvej. 

 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er af den opfattelse, at det trods alt er 
forretningslivet sammen med fortovslivet, der skaber kolorit i 
bybilledet. Det er sjældent beboerne - som i Italien - selv flytter ud på 
gaden. Men for at intentionerne i ideoplægget fra Teknik- og 
Miljøudvalget skal kunne udmøntes i mere byliv, er det helt 
nødvendigt, at den gennemgående trafik på Frederikssundsvej 
medtages og en reduktion af den larmende og forurenende trafik 
medtænkes. 
  
Lokaludvalget har haft lejlighed til at se Friluftsrådets idékatalog om 
byens grønne områder (udgivet i 2008) og finder, at forvaltningen heri 
kan hente gode ideer, som gavner københavnernes hverdag, sundhed, 
arbejdsliv og fritid. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Hesselberg 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludval 


