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Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet, at der skulle sættes fokus på 

Bispebjerg Bydel, uden at dette blev fulgt op af konkret handling. Selvom 

visse dele af Bispebjerg er inde i en positiv udvikling, adskiller bydelen sig 

dog markant fra andre bydele i København på en række væsentlige parametre 

– desværre ikke i en positiv retning. Disse parametre kan sammenfattes i 

form af kommunens egen registrering, som udpeger at 75-80 % af Bispebjerg nu kan be-

tragtes som ”udsat boligområde”!  

De fleste af nedenstående ønsker har karakter af forslag til fysiske ændringer. Men de 

handler dog i sidste ende om opgradering af offentlige faciliteter i udsatte boligområder, 

der kan hjælpe en social og fysisk opgradering af bydelen.  

På de følgende sider kan du læse om de enkelte ønsker 

 

Overblik over budgetønsker – (ikke prioriteret liste): 
 

 Omdannelse af Lundehustorvet. Ønske om anlægsmidler til etablering af torv i 

Ryparken. 

Anslået økonomi: 10. mio. kr.  
 

 Modernisering af Ryparken Idrætsanlæg. Ønske om anlægsmidler til fællesfa-

ciliteter ved renovering af idrætsanlægget. Der er planlagt en renovering af idræts-

anlægget til 10-15 mio. kr. på budget 2018. 

Anslået økonomi: 22,5 mio. kr.  
 

 Opgradering af Smedetoftens udearealer. Ønske om anlægsmidler til opgrade-

ring af udearealer ved klubområde.  

Anslået økonomi: 12. mio. kr. 
 

 Et sammenhængende Nørrebro Stationsområde. Ønske om anlægsmidler til 

”Byrum omkring Nørrebro Station” er udarbejdet i 2015. 

Anslået økonomi: ikke fastlagt 
 

 Etablering af Nordvestpassagen. Ønske om anlægsmidler til forbindelse der 

mangler på Nørrebro cykelruten på Bispebjergsiden. 

Anslået økonomi: 22,4 mio. kr. ekstra til anlæg af scenarie A. 
 

 Implementering af helhedsplan for Utterslev Mose. Ønske om anlægsmidler til 

flere faciliteter og oprensning af mosen.  

Anslået økonomi: ikke fastlagt 
 

 Opgradering af Lersøgrøftens Integrationshaver. Ønske om anlægsmidler. 

Anslået økonomi: 250.000 kr. 
 

 Fortsættelse af FAKTI og Kringlebakken. Ønske om at genforhandle driftsbe-

villing, der udløber i år. Økonomi. FAKTI 1,4 millioner – Kringlebakken 2,0 mil-

lioner – samt 1,2 til tværgående sygeplejersker. 
 

 Fastholdelse af anonym ungerådgivningen på Glasvej. Ønske om at effektivise-

ringsforslag af den anonyme ungerådgivning på Glasvej droppes. 

Økonomi: Planlagt besparelse på 300.000 kr. omdisponeres. 

 

Bispebjerg Lokaludvalgs ønsker til budget 2018 
 Kære medlem af Borgerrepræsentationen 
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(Ovenfor: Forslag til ny plads ”Lundehustorvet”. ) 

 

Lundehustorvet – et nyt mødested i Ryparken-Lundehus: 

Ryparken er udpeget som et ”udsat boligområde”, der mangler mødesteder for de mange 

beboere. Frem for at vente til at problemerne vokser sig endnu større og dermed også ud-

gifterne, har lokaludvalget flere år peget, på at der bør iværksættes en forebyggende indsats 

i Ryparken.  

 

Det er ikke mange kvarterer i København, som er helt uden et torv og centrum. Men Ry-

parken-Lundehus har kun en vindomsust plads som er placeret ved Helsingørmotorvejen 

uden navn – i daglig tale kaldet FAKTAtorvet, fordi dagligvarebutikken Fakta holder til 

her.  

Bispebjerg Lokaludvalg har initieret en proces, hvor borgere har givet deres besyv med til 

omdannelse af denne plads. Resultatet er en spændende plan for ”Lundehustorvet” som 

kan skabe det byliv, der ønskes lokalt. Planen er tegnet af STED landskabsarkitekter.  

 

Lundehustorvet skal være en lysning i det grønne, trukket lidt væk fra motorvejen, i ly af 

bebyggelserne. Med en let hævet flade kommer torvet desuden til at være en fartdæmpende 

foranstaltning på Strødamsvej.   

Planen har opbakning fra både AAB og Lundehuskirken, som er de nærmeste naboer og 

potentielle bidragsydere for deres matrikulære del af den nye plads.  

Der er ikke udarbejdet budgetnotat på pladsen.  

STEDs overslagspris er 10 mio. kroner. Lokaludvalgets inspirationsoplæg er vedhæftet. 

 

Ryparken Idrætsanlæg – opgradering af idrætsanlægget og skabelse af lokalt sam-

lingspunkt: 

Ryparken Idrætsanlæg er på budget 2018 som et renoveringsforslag fra KFF. Lokaludval-

get ønsker at anlægget ikke blot renoveres, men moderniseres! 
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Ryparken Idrætsanlæg har mange typer af idrætstilbud på et meget lille areal. 

Anlægget er opstået ved bestandig knopskydning, og fremstår derfor rodet. 

Fællesfunktioner enten ikke-eksisterende eller er spartanske og utidssvarende.  

Med budget 2017 blev der afsat midler til, at få undersøgt renoveringsbehovet 

af Ryparkens Idrætsanlæg - et anlæg som er meget nedslidt og i dag opleves 

helt lukket overfor de lokale beboere i Ryparken, der sjældent bruger anlæg-

get. Da det MEGET længe har været et ønske, at få et lokalt mødested, har 

Lokaludvalget i samarbejde med lokale borgere og KFF fået udarbejdet et 

skitseforslag til en modernisering af anlægget – så fællesfaciliteterne forbedres – til glæde 

for borgerne i Ryparken. Samtidig vil der være mulighed for, at de idrætsudøvende at op-

holde sig før og efter idræt og drive klubvirksomhed – så hele området opleves tilføres liv 

og tryghed. 

 

Budgetønske: At der afsættes midler til modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg så an-

lægget åbnes op overfor de lokale borgere. 

 

(Nedenfor: Forslag til modernisering af Ryparken Idrætsanlæg) 

 
 

 

Smedetoften: 

Smedetoften – ude arealet ved Klub Bispebjerg / Smedetoften 12-14. For snart 5 år siden 

blev besluttet, at der skulle afsættes midler til at istandsætte Smedetoften 14 til et ”Unge-

hus”. Huset er netop taget i brug. I Smedetoften 12 er der indrettet et klubtilbud. Arealerne 

omkring bygningerne har dog i mange år ligget hen som en ”skrammelplads” – og har 
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været centrum for udfordringer med hashsalg og kriminalitet. I det hele taget 

har området omkring Smedetoften de sidste 4-5 år været præget af meget 

utryghed.  Der er mange udfordringer i området – herunder netop på udearea-

lerne omkring klubben/Ungehuset. Disse kommunale arealer har tidligere 

været brugt som oplagringsplads af TMF, som dog forlod området (og byg-

ningerne) for 8 år siden – og siden hen har området forfaldet. 

Der har længe været et ønske om at få opgraderet disse udearealer.  

De sidste 3 år har dette forslag været med ved budgetforhandlingerne, men er 

ikke blevet tilgodeset. Det er et højt prioriteret ønske fra lokalområdet, at Smedetoften nu 

kommer på plads, da det handler om et af Københavns mest udfordrede  og udsatte bolig-

områder. 

Der foreligger et budgetnotat fra 9. juni 2017: TM 73 – Smedetoften – Tryghedsfremmen-

de byrum. 

 

Nørrebro Stationsområde: 

Nørrebro Stationsområde (både Nørrebro og Bispebjerg bydel). Metroen er færdig om 1½ 

år – og området skulle efter planerne blive et af  Danmarks største trafikkundepunkter. 

Udover at der de sidste 6 år har været Metro byggeplads her, har området næsten altid væ-

ret mere eller mindre misrøgtet. For 3 år siden blev der sammen med Nørrebro Lokalud-

valg udarbejdet en samlet plan for området med TMF for bordenden. Meget spændende 

projekt, der blandt andet indebærer, at der åbnes op under højbanen – en ny plads ved Fø-

tex (som i dag bruges til skurvogne/materialeplads til Metrobyggeriet). Endvidere er der 

planer om at bygge et Kampsportshus på den såkaldte Skodagrund – en grund der har stået 

tom og ubenyttet i 40 år. Hvis der skal ske noget inden metroen åbner, så er det nødvendigt 

at der afsættes midler i budgettet for 2018. 

Der foreligger flere budgetnotater der har ligget på forhandlingsbordet de sidste 3 år. 

Budget notat fra 31. juli 2015: ”Byrum omkring Nørrebro Station”. 

 

(Nedenfor: Forslag til Nørrebro Torv) 
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Nordvestpassagen 

Nordvestpassagen skal etableres fra Mjølnerparken under Bispebjerg station 

og kobles til Fyrbødervej. Passagen er et vigtigt missing link i cykelstinettet 

som forbinder de ydre kvarterer med de indre kvarterer. Herudover har for-

bindelsen mange andre vigtige formål; at det bliver en sikker skolevej for ¼ 

af børnene i Mjølnerparken som hører til Tagensbo skoledistrikt, passagen 

skal også åbne op for Mimersparken, så det ikke bliver Mjølnerparkens bag-

gård, men et byrum for alle, og sidst men ikke mindst skal den skabe nem 

adgang til Bispebjergs grønne områder som eksempelvis Lersøparken, da Nørrebro er en af 

de bydele, som har færrest grønt pr. indbygger. 

Der har tidligere været afsat midler til Nordvestpassagen men de er omdisponeret. 

Udfordringen er at få ramper af fornuftig hældning, skabe en lys og tryg passage og få den 

presset ind i et snævert byrum mellem bycenter og KUBENs udviklingsområde ved Fyr-

bødervej. 

Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg og Mjølnerparken er i dialog med KUBEN 

og Bycentret om at finde fælles fodslag for en god løsning. 

 

Der er udarbejdet budgetnotat på projektet. 

 

Utterslev Mose 

Der er netop i samarbejde mellem TMF, Bispebjerg og Brønshøj-Husum lokaludvalg ud-

arbejdet en Helhedsplan for Utterslev Mose. Vi håber at BR vil disponere de nødvendige 

midler til implementering af planen. Vi har forventning om, at der vil blive udarbejdet et 

aktstykke på sagen af TMF. 

 

Bedre faciliteter til Lersøgrøftens integrationsbyhaver 

 

Lersøgrøftens integrationsbyhaver blev stiftet i 2012, det er en frivillig forening, der bruger 

byhaver til at skabe integration på Ydre Nørrebro og Bispebjerg/Nordvest. Der er pt. 150 

haver og næsten tilsvarende antal medlemmer. Dog er der langt flere, der er engageret i 

haverne, da flere haver bliver delt af flere og ventelisten er lang. 

Denne forening adskiller sig fra mange andre urban farming projekter af flere årsager: 

 Der er en store skare af mennesker som er aktive 

 Det er også et integrationsprojekt, og det virker 

 Der er et stort, indtil videre, uudnyttet potentiale, idet hele strækningen fra Bispe-

bjerg station til Ryparken station er udlagt til daghaver. Indtil videre er kun en 1/6 

af området udnyttet. 

 

Foreningen indgår nu en 3 årig lejekontrakt med TMF, selv om foreningen ønsker en leje-

kontrakt af længere varighed. Med det fokus som er på dyrkning i byen, og det uudnyttede 

potentiale som er i området der er udlagt til formålet, må vi forvente at dyrkningshaverne 

er kommet for at blive. 

 

Men en haveforening uden vand er næsten umulig at drive. Foreningen har behov for en ny 

vandforsyning, og nye vandrør ned til haverne.   

Der er et budgetnotat med vandforsyning samt en række andre faciliteter som TMF ønsker. 

Integrationshaverne har primært ønske i vandforsyningen, hvilket anslås at kunne løftes for 

250.000 kr. 
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Fortsættelse af FAKTI og Kringlebakken 

Den 4-årige driftsbevilling til organisationerne FAKTI og Kringlebakken 

udløber i år. Det samme gælder for Kvindecentret på Nørrebro. 

De tre initiativer supplerer hinanden og leverer i dag en tværgående indsats 

for udsatte flygtninge og indvandrekvinder – og deres børn. En indsats der på 

flere områder er et supplement til den kommunale indsats.  Det er ofte kom-

munens ansatte sagsbehandlere der henviser de berørte borgere og familier til FAKTI, 

Kringlebakken og/eller Kvindecentret forskellige tilbud og indsatser. 

Det er langt hen ad vejen lykkedes organisationerne, at få kvinderne tættere på arbejds-

markedet, i arbejde eller uddannelse, børnene kommer i daginstitutioner og i et stort om-

fang med til at bryde den sociale isolation ved at brugerne får lokale netværk. Der ydes en 

stor sundhedsindsats, med stor fokus på forebyggelse. Der er nok at tage fat på sundheds-

mæssigt, netop denne gruppe borgere har f.eks. en langt højre forekomst af hjerte- og lun-

gesygdomme, diabetes og andre sygdomme. 

Økonomi: FAKTI 1,4 millioner – Kringlebakken 2,0 millioner – samt 1,2 til tværgående 

sygeplejersker. Kvindecentret 2,4 millioner. 

Undgå centralisering af den anonyme ungerådgivning. 

Ungerådgivningen udfører i dag et vigtigt opsøgende arbejde blandt børn og unge f.eks. i 

området omkring Frederiksborgvej, hvor de opsøger de unge hjemme.  Det er børn og un-

ge, hvor mange af dem lever på kanten og er sårbare over for grupperinger, der er præget 

af kriminalitet og/eller radikalisering. Samt unge med en bred vifte af indadvendte udfor-

dringer, så som selvmordstanker, social kontrol, ensomhed, angst etc. Her vil en tidlig 

indsats være med til at forebygge langt mere indgribende foranstaltninger senere i livet og 

som bliver en langt større økonomisk udskrivning på længere sigt. 

Hvis dette arbejde skal fortsætte er det vigtigt, at der fortsat er en lokalt forankret Unge-

rådgivning, hvor de unge anonymt kan henvende sig lokalt - og mere trygt til personer som 

de endda har et forhåndskendskab til; som det i dag foregår på Glasvej eller ved det opsø-

gende arbejde på gaden, i klubberne, på skolerne, i hjemmet, og via det brede samarbejde 

som udføres mellem forvaltninger, private og frivillige på området. 

Økonomi: Den planlagte besparelse på ca. 300.000 kr. omdisponeres. 

 

 

                                                      Venlig hilsen  

                                                  
                                                     Alex Heick 

                                                    Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 

 


