
SIKKER BY UGE
Stort program  
HELE UGEN 
Debat, musik og events hver dag hele ugen. 
Se programmet på midtersiderne.

Politibiler og 
brandbiler 
Aktiviteter for børn og nysgerrige sjæle hele 
ugen.

Politisk 
Topmøde
Tryghed i Bispebjerg. Mød en toppolitikere 
fra Rådhuset. Lørdag den 28. maj i  
BIBLIOTEKET.

Stjerner på 
programmet
The Floor Is Made of Lava, Brun Stue og
Jonas T. Bengtsson er bare nogle af 
stjernerne på programmet den 28. maj.

”Med fem farverige 
gadedebatter sætter 
Lokaludvalget 
tryghed i Bispebjerg 
til debat. Tre 
borgmestre, en 
politidirektør og 
en skuespiller er 
klar til debat i 
Lokaludvalgets røde 
sofa. Lokale unge 
er med på ideen. 
Du skal være med i 
debatten.”
Nogle øver dans, andre bager boller 
og forbereder spørgsmål til poli-
tikere. Lokale unge er i færd med at 
gøre klar til Sikker By Ugen i Bispe-
bjerg. De tager med Lokaludvalgets 
Røde Sofa rundt i bydelen, for at de-
battere tryghed.
 
Bispebjerg i fokus
Frank Jensen, Anne Vang, Bo As-
mus Kjeldgaard og politidirektør 
Johan Reimann har alle sagt ja til at 
gæste sofaen.
»Det glæder os, at borgmestrene og 
politidirektøren besøger Bispebjerg. 
Vi har valgt at gå aktivt ind i Sikker 
By Ugen for at få politisk opmærk-
som om Bispebjerg«, siger Winni 
Sjelle, næstformand for Bispebjerg 
Lokaludvalg. Temaerne i debat-

terne bliver blandt andet tryghed i 
byrummet, i gadelivet, samarbej-
det mellem borgere og politi, samt 
visioner for byudviklingsprojekt i 
Bispebjerg. 

Politisk topmøde
Der er også politisk topmøde på 
programmet. Det sker lørdag den 
28. maj, hvor repræsentanter for 
partierne i Borgerrepræsenta-

tionen mødes til en direkte de-
bat om tryghed i Bispebjerg i  
BIBLIOTEKET.
Winni Sjelle forventer, at vi får nye 
vinkler på debatten om tryghed i lø-
bet af ugen.
»Det er første gang, at vi holder den 
slags politisk topmøde. Vi glæder 
os til at stille spørgsmål direkte til 
partierne om emner, der er vigtige 
for vores bydel. Der er forskel på, 

hvordan man på Rådhuset definer-
er Sikker By og hvordan vi lokalt 
oplever spørgsmålet om tryghed. 
Rådhuset fokuserer især på bande-
konflikten, som heldigvis ikke er så 
aktuelt i Bispebjerg,« siger Sjelle.

Hun og Lokaludvalget glæder sig til 
at høre, hvad borgere i Bispebjerg 
bringer på banen i løbet af ugen.
»Vi opfordrer alle borgere i bydelen 

til at gribe chancen og kaste deres 
spørgsmål og synspunkter ind i de-
batten«, slutter Winni Sjelle. 

Deltagerne i det politiske topmøde 
er beskæftigelses- og integrations-
borgmester Anna Mee Allerslev (R), 
Mogens Lønborg (C), Mette Reiss-
mann (A), Ayfer Baykal (F), Carl 
Christian Ebbesen (Q), Signe Færch 
(Ø) og Flemming Steen Munch (V). 

Det må godt være sjovt 
at debattere tryghed

Per Vers
To ting, du ikke vil gå glip af: Kom til rap workshop med Per 
Vers, og hør ham free style over tryghed i Bispebjerg. 
Det sker i BIBLIOTEKET lørdag den 28. maj. Tag bare din far 
med. 

Nu er det nok
De plejede at hænge ud på gaderne. Af kedsomhed. En dag 
ville de noget andet. De fik en snak, en chance og et job i 
lokale institutioner. I dag er de værdsatte medarbejdere, der 
gør en positiv forskel i lokalområdet. Mød dem tirsdag.

Roland Møller
Har du set fængselsdramaet ’R’? Så har du også set Roland 
Møller. Mød ham og hør ham tale om livet i fængslet og hans 
vej ud af kriminalitet. Og hør hans spørgsmål til lokale unge. 
Tirsdag den 24. maj i Ryparken.

23. – 28. MAJ 2011



oNSDAG 25.MAJ
GRAFITTIGRUNDEN
14.00 - 16.00 Grafitti smitter
GLENTEPARKEN - GLENTEVEJ 2
16.30 - 17.30 Trommeworkshop v. Slagkraft 
17.00 - 19.00 Solsikker by - byg blomsterkasser
17.30 - 18.30 Debat m. Bo Asmus Kjeldgaard
17.30 - 19.00 Kaffe og musik ved debatmobillen
17.30 - 19.00 Grafitti smitter

ToRSDAG 26. MAJ
PLæNEN VEJ hoVmESTERVEJ
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
17.00 - 18.00 Debat m. Johan Reimann
17.00 - 19.00 Kom tæt på politibiler, -hest og brandbiler
17.00 - 19.00 mød Natteravne og gadeplansmedarbejdere
17.00 - 19.00 Kaffe og hjemmebagte boller
TAGENSBo SKoLE
17.00 - 20.00 Folkekøkken og fælles fortællinger

fREDAG 27. MAJ
SmEDEToFTEN 12
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
16.30 - 17.00 Byg en bænk og plant et træ
17.00 - 18.00 Debat m. Anne Vang
17.00 - 19.00 Peace, Love and Smedetoften
17.00 - 19.00 Spidsstegt lam og bosnisk buffet
17.00 - 19.00 Sevdah, sigøjnermusik og KUK band

MANDAG 23. MAJ
KULTURhUSET BISPEBJERG NV
10.00 - 12.00 Sikker By for ældre og psykisk svage: møde om 

Bjergvængets mulige, nye beboere

 

RYPARKhALLEN
15.00 - 17.00 Spil, sport og leg for alle børn, unge og forældre
DEGNESTAVNENS LEGEPLADS
15.00 - 17.00 NV Streets11
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
17.00 - 18.00 Åbning og debat m. Frank Jensen
17.00 - 19.00 Kagebord og kaffevogn
17.00 - 19.00 Udstilling “mit eget hængudsted”
17.00 - 19.00 Udstilling “her bor jeg”
17.00 - 19.00 Fotoudstilling
17.00 - 19.00 Beboerprojektet, Kringlebakken,  

medborgercentret m.m

TIRSDAG 24. MAJ
hULGÅRDS PLADS
15.00 - 17.00 NV Streets11
SPoRVoGNSSLØJFEN VED RYPARKEN 13
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
17.00 - 18.00 mød skuespiller Roland møller
18.00 - 18.30 Debat m. Per Larsen
17.00 - 19.00 Gratis shawarma, popcorn & kaffe
17.00 - 19.00 Kom tæt på politiets motorcykler
17.00 - 19.00 Projekt “Nu er det nok”

folkekøkken og fælles fortællinger
Tagensbo Skoles forældrebestyrelse laver folkekøkken med 
mad fra mange forskellige lande. Moster Marianne kommer 
forbi og fortæller historier for unge og ældre. Det sker kl.17 
torsdag i fortællersalonen på Tagensbo Skole og  
Hovmestervej.

Roland Møller og Per Larsen
Hør Roland Møller fortælle om livet i fængsel og hans vej 
ud af kriminalitet -og stil ham en masse spørgsmål. Roland 
Møller er især kendt fra fængselsdramaet ”R”. Per Larsen, 
som er overborgmesterens særlige rådgiver i Sikker By, 
gæster også sofaen til en debat om tryghed for alle i  
Ryparken. Tirsdag kl. 18 ved Sporvognssløjfen.

Heste og køretøjer
Hvornår bruger politiet heste? Hvordan ser en politibil ud 
indvendigt? Hvordan slukker man egentlig en ildebrand. Få 
en snak med politibetjente og brandmænd, som åbner dørene 
til deres køretøjer. Hovmestervej, torsdag kl. 17.

Åbning og debat 
Frank Jensen åbner officielt Sikker 
By Ugen i København på  
Degnestavnen mandag kl. 17.  
Debattér tryghed på Bispebjerg 
med overborgmesteren, mens du 
nyder kaffen, kagen og møder folk, 
der arbejder for et trygt Bispebjerg.

Sikker By for både  
ældre og psykisk 
svage borgere  
Det har skabt debat og nogen 
ængstelse, at beboere fra bo-
center Hedelund muligvis flytter 
til lejligheder i Bjergvænget. Hør 
personale og beboere fra Hede-
lund fortæller om deres arbejde 
og planer. Det sker mandag kl. 10, 
Kulturhuset Bispebjerg NV.

Trommeworkshop med 
Slagkraft  
Trommeorkesteret Slagkraft 
varmer op til alle debatterne i Den 
Røde Sofa. Kom en time inden 
debatterne starter og vær med til at 
skyde debatten i gang med en lille 
koncert. Lørdag danner Slagkraft 
et ny bydelsorker, som er åbent 
for alle. Det sker mandag kl. 12 på 
BIBLIOTEKET.

Graffiti Smitter 
Brug din kreative energi de rigtige 
steder. Graffiti Smitter inviterer til 
maling og udstilling af graffitikunst 
på gadegalleriets væg ved Lygten 
Station. Er du led og ked af grimme 
tags, så kom og få et mini-kursus i, 
hvordan du holder din facade ren. 
Onsdag kl. 14 på Grafittigrunden, 
og igen kl. 17.30 i Glenteparken.

Bo Asmus Kjeldgaard
Teknik- og miljøborgmesteren 
tager plads i sofaen og debatterer 
tryghed i byrummet i Bispebjerg. 
Onsdag kl. 17.30 i Glenteparken.

Solsikker By
Grønnere, kønnere, livligere og 
tryggere. Vær med til at bygge 
blomsterkasser og plante solsikker 
til forhaven, ved fortovskanten eller 
foran en facade, som du ønsker 
at forskønne. Der uddeles små 
spirer til dem, som ikke orker at 
lave plantekasser, men gerne vil 
begrønne deres bolig. Onsdag i 
Glenteparken.

Politidirektør og 
hjemmebagte boller
Københavns politidirektør Johan 
Reimann debatterer ’tryghed i 
gadelivet’ i Den Røde Sofa. Unge 
fra Klokkergårdens Fritidscenter 
byder på hjemmebagte boller og er 
klar med spørgsmål til Reimann. 
Torsdag kl. 17 på Plænen ved  
Hovmestervej.

Natteravnene og gade-
plansmedarbejdere
Mød gadeplansmedarbejdere og 
Natteravnene på Bispebjerg og hør 
om deres arbejde. De kender alle 
udfordringerne, rygterne, strøm-
ningerne og charmen ved bydelens 
gader. Har du lyst til at blive 
Natteravn på Bispebjerg, så er der 
en chance her! Torsdag kl. 18 på 
Plænen ved Hovmestervej.



LØRDAG 28. MAJ
TomSGÅRDENS BRANDSTATIoN
10.00 - 12.00 Åbent hus
BIBLIoTEKET - RENTEmESTERVEJ 76
12.00 - 13.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
13.15 - 14.45 Politisk topmøde
13.15 - 15.30 Ungemøde om tryghed
13.15 - 15.15 Supersjov med ungerne 

- værksted med Sille Kongstad
14.00 - 16.00 Rapworkshop med Per Vers
15.00 - 16.00 Byudviklingsvisioner for Bispebjerg
15.00 - 16.00 Jonas T. Bengtsson om Submarino
16.15 - 17.00 Per Vers free styler og udråber vindere
16.15 - 17.15 Indsatser, der virker i Bispebjerg
17.00 - 18.30 Film: “Pay it forward”
17.15 - 18.00 opsamling: Sikker By – hvad nu?
18.00 - 19.00 Teatersport med Brun Stue
19.00 - 19.30 Chill out - gør dig klar
19.30 - 21.00 The Floor Is made of Lava

SØNDAG 29. MAJ
RYPARKEN
12.00 - 15.00 Torvedag og Loppemarked

HELE UGEN
mØNTmESTERPLADSEN
Døgnet rundt Kunstinstallation: 9 røde sofaer
SmEDEToFTEN
16.00 - 19.00 Peace, Love and Smedetoften

Åbent Hus på Brandstationen
Hvordan ser en brandbil ud indvendig, og hvordan slukker 
man egentlig en ildebrand? Tomsgårdens Brandstation invi-
terer til Åbent hus. Kom forbi og få en snak med en brand-
mand eller ambulanceredder, lørdag kl. 10.

Supersjov med ungerneHvornår bruger politiet 
Lad børnene hygge sig, mens du er til debat. Sille Kongstad, 
forfatter til bogen “Supersjov med ungerne” bygger skøre, 
sjove og finurlige figurer af skrammel, dimser og fantasi  
sammen med børnene. Medbring gerne dimser og dutter og 
glæd dig til et par kreative og fantasifulde timer. 
Lørdag på BIBLIOTEKET kl. 13.15.

Byg en bænk
Der bliver plantet et træ og bygget 
en bænk på Smedetoften. Det sker 
med et ønske om, at nyt liv vokser 
på Smedetoften. Fredag på  
Smedetoften kl. 16.30.

Politisk Topmøde
For første gang nogen siden kommer toppolitikere fra Råd-
huset til Bispebjerg for at debattere tryghed i bydelen. Se 
hvem der deltager på næste side. Her skal vi bare sige: Mød 
op, lyt godt, og giv din holdning til kende! 
Lørdag kl. 13.15 på BIBLIOTEKET.

Ungemøde om Tryghed
En gruppe unge går i enerum for 
at debattere, hvordan unge oplever 
tryghed i bydelen. Hvad gør dem 
trygge og utrygge? Hvad skal vi 
satse på, hvad vi skal ændre på? 
Resultaterne bliver overrakt til 
overborgmesteren i ugerne efter 
mødet.  Lørdag kl. 13.15 på  
BIBLIOTEKET.

Jonas T. Bengtsson
I bogen Submarino skildrer Jonas 
T. Bengtsson sider af livet i Bispe-
bjergs nordvestkvarter, som de 
fleste af os vender det blinde øje 
til. Lise Garsdal, anmelder ved 
Politiken, interviewer Jonas T. 
Bengtsson om bogen. Lørdag kl. 15 
på BIBLIOTEKET.

Byudviklingsvisioner 
for Bispebjerg
Kom og hør om de første tanker 
om områdefornyelser i dele af 
Bispebjerg. Teknik- og Miljøforvalt-
ningen præsenterer de indledende 
tanker og den kommende proces. 
Lørdag kl. 15 på BIBLIOTEKET.

Per Vers
Der bliver fart på feltet, når Per 
Vers laver rap workshop og free 
styler om tryghed i Bispebjerg. To 
ting, du ikke bør gå glip af! Lørdag 
kl. 16.15 på BIBLIOTEKET.

Strings of Bispebjerg 
Strings of Bispebjerg symboliserer, 
at vi alle hænger sammen på trods 
af religion, hudfarve og politiske 
holdninger. Hele ugen flettes tekstil 
strimler, der rulles sammen til et 
gigantisk garnnøgle med bud-
skaber om tryghed. Mandag på 
Degnestavnen og resten af ugen i 
BIBLIOTEKET.

Peace, Love and  
Smedetoften
Der er fredstema og 70’er stemning 
på Smedetoften hele ugen. Klub-
berne samler naboer, pensionister, 
politi, gadeplan og mange flere til 
daglige hockeyturnering, kreative 
workshops, fællessang, fællesspisn-
ing og meget mere.

Ryparken
Sport, debat i Den Røde Sofa, tor-
vedag og loppemarked. RYAC har 
sammen med beboerforeninger og 
lokale ildsjæle lavet et imponerende 
program, der sigter på at styrke 
sammenholdet i området.

Indsatser, der virker!
Mød nogle af de mange foreninger, 
projekter og ildsjæle, som gør en 
forskel for trygheden i Bispebjerg. 
Lørdag kl. 16.15 på BIBLIOTEKET.

Brun Stue
Impro Comedy Teater. Hop med 
på legen, smid ord på bordet, og 
se hvad der sker. Lørdag kl. 18 på 
BIBLIOTEKET.

The floor Is Made of Lava
Det unge rockband fra Esbjerg har med blot to albums bag sig og adskillige 
hits formået at slå sit navn fast som toneangivende for dansk rock. Bandet 
har opnået nomineringer til P3 Prisen og i ikke mindre end fem katego-
rier til Gaffa Prisen. Hent billetter på BIBLIOTEKET eller Lygten Station. 
Lørdag Kl. 19.30 i BIBLIOTEKET.

Kunstinstallation
9 røde sofaer præger den sorte 
granit på Møntmesterpladsen. Se 
hvad der sker med installationen i 
ugens løb.

Buffet, Balkan og 
blandede generation
Duften af spidsstegt lam og bosnisk 
buffet lokker sultne sjæle til gården 
ved nr. 12. Det bosniske orkester 
Sevdahlia spiller sigøjnermusik. 
Når tonerne af de længselsfulde 
kærlighedssange har fortonet sig, 
træder KUK’s ungdomsorkester op 
og bygger bro mellem gammelt og 
ungt, Smedetoften Fredag kl. 17.



”De er skarpe, 
skraldgriner og 
lader tabuer falde 
på stribe. Når 
ingen andre hører 
det, kalder de sig 
Whiskey-damerne. 
Seks kvinder 
fra Bispebjerg 
Lokaludvalg er 
arkitekterne bag 
Sikker By Ugen 
i Bispebjerg. De 
godtager ikke, at 
Bispebjerg er en 
’skraldespand’  uden 
byliv. Til gengæld har 
de fem ønsker, der 
kan styrke trygheden 
i bydelen.”
De er ligeså forskellige som resten 
af Bispebjerg i alder, politiske hold-
ninger og interesser. De har dog en 
ting til fælles: de brænder alle for 
bydelen.   
  
»Vi bor her alle, og vi kan alle 
se forhold, som vi synes skal 
forbedres. Tag de grimme tomme 
byggegrunde, eller de unge men-

nesker, som nogen gange skaber 
utryghed, men som dybest set har 
brug for solid omsorg fra voksne. 
Vi vil meget bruge Sikker By Ugen, 
både til at skabe politisk fokus 
på vores bydel og til at lave sjove 
events, hvor folk kan mødes på 
kryds og tværs,« siger Channe Bjer-
ringgaard, der er med til at arran-
gere ugen.  

Vi skal se på de gode sider 
Kirsten Suhr Jakobsen håber, at 
Sikker By Ugen vil blive brugt til at 
rykke tendensen til at tale bydelen 
ned. 

»Selvfølgelig har vi udfordringer i 
Bispebjerg, som vi skal tage hånd 
om. Vi skal hverken lukke øjnene 
for det eller forsøge at flytte prob-
lemerne til andre bydele. Men når 
man omtaler  Bispebjerg som en 
’skraldespand’, så devaluerer man 
bydelens mange kvaliteter. Jeg 
bor ikke i en skraldespand! Vi har 
mange muligheder, ikke mindst på 
det kreative område, og det han-
dler bare om at komme i gang med 
projekterne«, siger hun.

 
Hun glæder sig til en dialog med 
politikere om at bruge tomme, 
forladte bygninger til midlertidige 

værksteder for unge talenter og eta-
blerede iværksættere.
 
»Der er så mange kreative folk, 
som gerne vil have et sted at være 
i Bispebjerg. Når vi i kommune-
planen har udpeget flere ’kreative 
zone’ i vores bydel, så gælder det 
bare om at komme ud over step-
perne,« siger Kirsten Suhr Jakob-
sen.

Ryparken står stærkt 
Ryparken har to kvinder med i plan-
lægningsgruppen. De vil gerne have 
gjort opmærksom på udfordringer 
ved, at ansvaret for Ryparken er delt 
op på to politistationer.

»Der er en zone i Ryparken, hvor vi 
oplever, at politibiler vender om og 
kører væk, hvis problemerne er på 
den anden politistations side af ve-
jen,« siger Pia Liske. 

Det vil blive bragt på banen, når Per 
Larsen kommer til Ryparken til en 
sofa-debat den 25. maj. 
Ryparken har lavet et selvstændigt 
program for Sikker By Ugen, hvor 
boligforeninger, ildsjæle og klubber 
står for et flot program med sport 
i Ryparkhallen, torvedag, loppe-
marked og sofadebat. 

Stærke kvinder bag Sikker By Ugen i 
Bispebjerg

Exit-strategi for bandemedlemmer, 
forebyggelse af ungdomskriminal-
itet og stop for banders fødekæde. 
Det er nogle af de helt centrale fokus- 
områder for Center for Sikker By. 
Den virkelighed er heldigvis fjern 
for flertallet af unge i Bispebjerg. 

Lørdag den 28. maj debatterer en 
gruppe unge, hvordan de oplever 
tryghed i Bispebjerg. De vil udpege 
steder i bydelen, hvor der er godt og 
trygt at være for unge, og steder, der 
trænger til en indsats. De vil også 
debattere, hvad tryghed handler om 
for dem. 

”Unge fra bydelen 
giver Frank Jensen 
deres bud på, hvor-
dan bydelen bliver 

endnu tryggere.” 
I ugerne efter Sikker By Ugen 
overrækker de unge konklu-
sionerne af deres debat til over-
borgmester Frank Jensen under 
et besøg på Rådhuset. Vil du være 
med i debatten, så send en mail til  
asha@okf.kk.dk.  

Unge fra Bispebjerg 
møder frank Jensen

Tryghedsønsker fra Bispebjerg
”Hvordan kan Bispebjerg gøres tryggere for alle borgere? Det 

spørgsmål er til debat i hele København under Sikker By Ugen (23. 
– 28. maj). Bispebjerg Lokaludvalg har fem konkrete ønsker.” 

1. Et byudviklingsprojekt der bygger på og styrker Bispebjergs mangfoldige netværk, byliv, små produktions-
virksomheder og liv mellem boligblokkene 

2. Tryghedstjek af byrummet, samt flere pausepladser, storbyhaver og gadeudsmykninger, hvor der i dag er 
forsømte byggegrunde og facader 

3. Kreative værksteder i tomme, forladte bygninger for unge talenter og etablerede iværksættere 

4. Tidligt forebyggende indsatser for børn, unge og deres familier. Indsatser, der bygger på den lokale eksper-
tise, engagement og lokalt forankrede udviklingsindsatser 

5. Øget nærhed, synlighed og opmærksomhed fra politiet, og mere samarbejde mellem politi, borgere, insti-
tutioner og organisationer. 

Ønskerne bliver overrakt til politikere i forbindelse med Den Røde Sofa-debatterne. Du kan blande dig i debat-
ten. Send os en mail, mød op til Den Røde Sofa-debatterne eller på BIBLIOTEKET den 28. maj.

Vi tegner et tryghedskort for Bispebjerg, og din oplevelse af trygge og utrygge steder er vigtige.

”Et byudviklingsprojekt, der styrker 
Bispebjergs byliv, mangfoldige netværk, 

små produktionsvirksomheder og livet 
mellem boligblokkene står højt på 

Lokaludvalgets ønskeliste. Det er et 
ambitiøst, men også et realistisk ønske.”

Lokaludvalget satser stort, når det skriver ønskeliste til over- 
borgmesteren over indsatser, som kan styrke trygheden i bydelen.  
’Byudviklingsprojekt’ står øverst på listen. 

»Bispebjerg kan noget særligt med vores kreative miljøer, små produktion-
svirksomheder og sociale netværk. Det ser vi gerne bliver styrket gennem et 
byudviklingsprojekt,« siger Winni Sjelle, næstformand for Bispebjerg Loka-
ludvalg. 

Mere socialt liv, kreativitet og flere lokale arbejdspladser kan efter Lokalud-
valgets mening være med til at styrke tryghed og trivslen i bydelen på den 
lange bane.

Politisk ’go’
Ønsket er ambitiøst, men ikke urealistisk. Den 27. april blev der givet politisk 
’go’ til, at kommunen kan søge staten om penge til to områdefornyelser i 
Bydelen. Det er et ’go’, som bliver mødt med stor glæde i Lokaludvalget. 

»København vokser, og vi mærker en spirende udvikling især i de kreative 
miljøer, som er rigtig spændende. Vi skal sørge for at stimulere den ud-
vikling, så kreativiteten kan blomstre og arbejdspladser udvikles i vores 
bydel,« siger Winni Sjelle. 

Hun understreger dog, at Lokaludvalget vil arbejde for, at bydelens borgere 
sidder med helt fremme i bussen, når udviklingsprojektet bliver defineret 
nærmere. 

»Et byudviklingsprojekt må gerne tiltrække nye muligheder til bydelen, 
men det skal være os, som bor her, der er i centrum. Bispebjerg er en bydel 
med plads til alle. Sådan skal det fortsat være,« mener Winni Sjelle. 

Den 28. maj bliver de indledende visioner for område- 
fornyelser præsenteret i BIBLIOTEKET på Rentemestervej kl. 15.

Drømme om 
bydelsudvikling

KØBENHAVNS KOMMUNE
Et lokaludvalg i

Årgang 2011
Nr. 1/1 • Maj

Bispebjerg Lokaludvalg
Tomsgårdsvej 35 
2400 København NV
Tel: 38140260
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

Redaktion
Anne Steen hansen

Tryk: oTm Avistryk
Layout: Stefan Ravn

Kvinder bag Sikker By Ugen: Kirsten Suhr Jakobsen, Winni Sjelle, (forrest) Pernille Rossen og Channe Bjerringgaard. 


