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HVORDAN? 
Du kan stille op til Bispebjerg Lokaludvalg, hvis du: 

• Repræsenterer en forening, en brugerbestyrelse el. 
lignende, der er aktiv i Bispebjerg bydel. 
• Er fyldt 18 år. 

VIGTIGE DATOER 

• Vil du vide mere-møde - 16. januar 2018 

• Tilmeldingsfrist - 21. februar 2018 

• Informationsmøde for tilmeldte - 27. februar 

2018 

• Valgmøde - 7. marts 2018

Læs om møder, valgregler og lignende på:

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

HVORFOR? 
Som medlem af Lokaludvalget, kan du: 

• Præge politiske beslutninger i bydelen. 
• Lave forslag til Bispebjergs udvikling. 
• Få kontakt til bydelens foreninger og skabe et 
netværk. 
• Skabe sammenhæng mellem hverdagslivet i 
Bispebjerg og de politiske dagsordener i Køben-
havn.

BINDELED 
Der er 12 lokaludvalg i København. Hvert loka-
ludvalg har 23 medlemmer, som er valgt for en 
4-årig periode. Bispebjerg Lokaludvalg har eksiste-
ret siden 2007. 

Lokaludvalgene skaber dialog med byens borge-
re, og rådgiver kommunen om lokale idéer og 
ønsker til forbedringer i byen. Lokaludvalgene 
samarbejder med lokale foreninger, forvaltninger, 
institutioner, borgernetværk m.fl., om aktiviteter i 
bydelene. 

Lokaludvalgene råder over puljemidler, som ud-
deles til lokale projekter og aktiviteter til gavn for 
bydelen. 

Du kan stille op som medlem el. suppleant til 
Bispebjerg Lokaludvalg. Valgperioden er normalt 
4 år, hvor du har mulighed for at præge bydelens 

udvikling. 

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte Lokaludvalget 
for yderligere information: 

Bispebjerg Lokaludvalg Sekretariatet 
Rentemestervej 76 
2400 NV 
Telefon: 26 25 10 17 
Email: bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk 

Hjemmeside: www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk.

@bispebjergbydel

facebook.dk/bispebjerg 

7. MARTS 2018



MÆRKESAGER I BISPEBJERG

Det iNDustRielle miljø 
Fortællingen om Nordvest 
er stærkt knyttet til områdets 
gamle industribygninger. Her er en 
bygningsarv, der danner rammen 
om områdets identitet. Der kan i 
fremtiden ske investeringer i grunde, 
der huser de ældre industribygning-
er, hvilket kan betyde nedrivning. 
Lokaludvalget ønsker fremadrettet 
at arbejde med den industrielle arv 
og tage hånd om, hvordan den kan 
samtænkes med den fremtidige 
udvikling, når byen fortættes.

 

meRe kVAlitet i De stORe 
gRøNNe OmRåDeR
Yderkransen af Bispebjerg er beriget 
med store grønne områder, såle-
des at bydelen samlet set er en af 
Københavns mest grønne bydele. 
Vedligeholdelsen af disse tærer på 
de få driftsressourcer, og sam-
tidig begrænses biodiversiteten. 
Lokaludvalget arbejder for mere 
biodiversitet, oprensning af søvan-
det, bedre tilgængelighed og flere 
faciliteter i mosen.

FOkus på Det gODe NAbOskAb i byeNs 
Rum Og FORebyggelse AF FleRe uNge 
kRimiNelle
Fra 2017 er der indgået en partnerskabs-
aftale indenfor Områdefornyelse Nordvest, 
hvor politi, den boligsociale indsats, civilsam-
fund og kommunale forvaltninger arbejder 
på konkrete løsningsmuligheder. Lokaludval-
get støtter samarbejdet og vil arbejde på at 
kortlægge viden om utryghed samt fokusere 
på at skabe fysiske byrumsforbedringer, der 
kan fremme trygheden. 

møDesteDeR sOm uNDeRstøtteR DiAlOg 
Og sOciAle FællesskAbeR

Bedre faciliteter er en nødvendighed for 
at skabe samlingspunkter, hvor mennesker 
mødes og får lyst til at engagere sig i det. 
Mødesteder fremmer det lokale fællesskab, 
hvilket kan have afsmittende positiv effekt 
på det omkringliggende boligområdes 
sammenhængskraft. Lokaludvalget arbejder 
på at skabe mødesteder i bydelen. 

beDRe FRemkOmmeligHeD FOR Alle
Bispebjerg Lokaludvalg vil arbejde for 
et godt cykelstinetværk, så borgerne 
nemt, trygt og bæredygtigt kan færdes 
i byens rum. Den kollektive trafik skal 
styrkes. Der er særligt behov for at 
skabe bedre forbindelser på tværs af 
bydelen og der ønskes en letbane, som 
går ind til centrum.

OM BISPEBJERG 
Der er fem kvarterer i Bispebjerg: Nordvest, Emdrup, 
Bispebjerg, Utterslev og Ryparken - Lundehus. Der 
bor cirka 54.000 borgere i bydelen. 

Bispebjerg har mange grønne områder, men er også 
præget af tung trafik og store gennemfartsveje. Byde-
len er mangfoldig med højt til loftet. Dog er der også 
udsatte kvarterer, som skal styrkes. Der er tre bo-
ligsociale helhedsplaner og en områdefornyelse som 
Lokaludvalget også samarbejder med. 

GØR EN FORSKEL 
OG VÆLG EN MÆRKESAG!

Blandt Lokaludvalgets resultater er: 

• Nye kulturinstitutioner i bydelen: Danseka-
pellet, BIBLIOTEKET og Lygten Station. 
• Udviklet ny helhedsplan for Utterslev Mose. 
• Sammenhængende cykelstier i Bispebjerg
• Givet økonomisk støttet til en lang 
række kulturelle, sociale og netværksskabende 
aktiviteter. 


