
HUSUMFOR-
BINDELSEN

Bedre  
adgang til 
natur, kul-
tur og fritid

Invitation til borgermøde

OM HUSUMFORBINDELSEN
- BEDRE ADGANG TIL NATUR, KULTUR OG FRITID 

Søndag d. 18. marts 2018 Kl. 11-13 i  
Energicenter Voldparken 
Kobbelvænget 65



VI BINDER HUSUM BEDRE SAMMEN
I Københavns Kommune er vi i gang med at planlægge Husumforbindelsen, som forbinder Ruten i 
Tingbjerg med Husum Skole og Husumparken. Husumforbindelsen skal gøre det mere trygt og sikkert 
at cykle og gå i Husum – blandt andet for børn og unge, der skal til og fra skole og fritidsaktiviteter i by-
delen. Teknik- og Miljøforvaltningen og Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer derfor borgere og brugere 
i Husum og Tingbjerg til:

BORGERMØDE SØNDAG D. 18.3. Kl. 11.00-13.00
Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65: 
• Fælles introduktion til projektet
• Se planerne for de enkelte delstrækninger, stil spørgsmål til ingeniører og arkitekter og giv os dine 

kommentarer 
• ’Tegn din egen cykelsti’ og andre aktiviteter for børn  
• Vi byder på suppe og saft.

FOR DE SÆRLIGT INTERESSEREDE: GUIDET GÅTUR KL. 9.45-10.45  
Vil du opleve Husumforbindelsen til fods og høre ekstra meget om planerne for den vej, du bor på, for 
dit barns skolevej eller noget helt tredje? Så kom med på gåtur før borgermødet. Vi går både en tur syd 
og nord for Frederikssundsvej:

• Hvis du ønsker at deltage i gåturen nord for Frederikssundvej, mødes vi kl. 9.45 på det grønne areal 
foran Lidl.

ELLER
• Hvis du ønsker at deltage i gåturen syd for Frederikssundsvej, mødes vi kl. 9.45 foran hovedindgan-

gen til Husum Skole. 

Obs! Gåturen varer ca. en time, og vi skal gå ca. 2 km. Der bliver budt på kaffe og et rundstykke til turen. 
Vi slutter på Energicenter Voldparken inden borgermødet. 
 
Du kan selv vælge, om du vil deltage i både gåtur og borgermøde. Tilmelding ikke nødvendig – bare mød 
op! 

Kontakt projektleder i Københavns Kommune Mathilde Løvenholdt Larsen på cp2a@tmf.kk.dk eller  
51 23 92 56, hvis du har spørgsmål til arrangementet.
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HVAD ER HUSUMFORBINDELSEN? 
Idéen om Husumforbindelsen opstod 
under Områdefornyelse Husum 2011-
2014. Nu har politikerne afsat penge til 
at etablere forbindelsen, og vi planlæg-
ger at gå i gang med anlægsarbejdet i 
2019. 

Husumforbindelsen forbedrer forhol-
dene for cyklister og gående på en 2 
km lang strækning, som du kan se på 
kortet. 

Her vil vi etablere cykelstier, udvide 
fortove flere steder og anlægge nye 
krydsningsheller. Vi vil også plante fle-
re træer og forbedre belysningen for at 
skabe tryghed. 

NORD


