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Hermed fremsendes Bispebjerg Lokaludvalgs ønsker til Overførselssagen.  

Bispebjerg Lokaludvalg peger på følgende tiltag i ikke prioriteret rækkefølge: 

• Lundehustorvet 

• Videreførelse af frivillighedskoordinator 

• Værktøjer til håndtering af industriens kulturarv 

• Udehus til skolehaverne 

• Clean house 

• Genbevilling af FerieCamp i de udsatte byområder på Bispebjerg  

• Udvikling af Nørrebro station 

Lundehustorvet 

Ryparken-Lundehus er et af de få kvarterer i byen som er helt uden et torv. 

Beboerne har længe ønsket sig et lokalt mødested, som er en vigtig forudsætning 

for et godt byliv. Området ved Lundehuskirken, FAKTA og Emdrup vænge har et 

stort potentiale, og borgerne har i processen valgt navnet Lundehustorvet. Området 

ligger i et udsat boligområde. 

Bispebjerg Lokaludvalg har i samarbejde med lokale beboere udarbejdet et 

skitseprojekt, og som en del af midler bevilget i 2018, har TMF gennemført en 

række forundersøgelser, herunder en præcisering af anlægsprisen. 

Borgerne har startet en ny tradition med at gennemføre en årlig medborgerfest på 

det ikke eksisterende torv, for at sætte fokus på behovet. Næste medborgerfest er 

den 15. juni. 

Økonomi: Der ønskes bevilget 10,5 mio. kroner til forprojektering og anlæg.    

 

Videreførelse af frivillighedskoordinator 

TMU besluttede som en del af besparelserne af nedlægge 

frivillighedskoordinatorstillingen med udgangen af 2018. I forlængelse heraf, har 

TMF nedlagt 39 frivillige projekter i byens grønne områder. De mange frivillige 

projekter berører tusindvis af borgeres dagligdag og giver langt mere tilbage til 

byen, end det koster at servicere disse.  

Københavns kommune har en række målsætninger som det frivillige grønne 

arbejde netop er med til at løfte. 

Bispebjerg Lokaludvalg ønsker derfor at stillingen genoprettes fra 2020. 

Økonomi: 700.000 kr. 

 

 

  

Til Økonomiudvalget   
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Værktøjer til håndtering af industriens kulturarv 

I flere lokalmiljøer er fortidens industrier forsvundet og dermed også 

historien og kulturarven. Nordvest har længe ligget som en tidslomme hvor 

småindustrien er blevet bevaret, men også her går udviklingen nu stærkt. 

Kommunens eksisterende planværktøjer synes ikke gearet til at kunne 

varetage kulturarvsinteresser, men er langt mere fokuserede på 

enkeltbygninger og arkitekturens værdi. Kommunen har tidligere arbejdet 

med ”værdifulde kulturmiljøer – produktionens København ” som en del af 

kommuneplanen. Det er et skridt på vejen men ikke nok. 

  

Der ønskes udarbejdet nye værktøjer i samarbejde med aktører, som eks. Aarhus 

Arkitektskole, der allerede har en del erfaring. Det er udviklingsmulighederne, 

som skal i fokus, og der skal udarbejdes fremsynede planer som sikrer industrielle 

kulturarvsmiljøer. Og Nordvest vil være en oplagt case til at afprøve værktøjet. 

Økonomi: 750.000 kr. udarbejdelse af generelt værktøj og case med 

udviklingsplan for Nordvest. 

 

Udehus til skolehaverne 

Langt over 25.000 børn og voksne bruger skolehaverne hvert år. I højsæsonen fra 

april til september får skolehaverne hver uge besøg af ca. 35 klasser og 25 grupper 

fra daginstitutionerne som modtager undervisning. Men der er stort set ingen 

undervisningsfaciliteter. I efteråret nedbrændte den gamle træbarak, som har været 

brugt når undervisning ikke kan foregå i ”det fri”. Skolehaverne er i brug året 

rundt. Det er således et akut problem. Der er udearbejdet et færdigt skitseprojekt 

med henblik på at få bygget et tidssvarende undervisningslokale. Det vil give 

mulighed for at flere kan få undervisning også i vintersæsonen.  

Økonomi: 4,2 millioner – der er ikke udarbejdet budgetnotat på sagen. 

 

Den videre drift af Clean House 

Clean House er et vigtigt §104-tilbud, som har succes som efterværn til tidligere 

misbrugere. Det er et ganske unikt sted, som arbejder målrettet med at give 

tidligere misbrugere de fornødne kompetencer til at indgå i samfundet igen.  

Clean House er netop flyttet til billigere lokaler på ydre Nørrebro, men misbrugere 

og tidligere misbrugere fra Bispebjerg og resten af København har fortsat brug for 

et tilbud som Clean House. 

Den socialfaglige indsats består blandt andet i at brugerne selv – om nødvendigt 

med bistand fra en ansat – organiserer arrangementer og dermed tilegner sig 

kompetencer og oplever, at de dur til noget. 

Clean House fik med støtte fra fonden Himmelblå mulighed for at fortsætte driften 

frem til maj 2019 – der mangler finansiering til resten af 2019. 

Økonomi: Manglende finansiering 2019: 550.000 kr. 

Finansiering fra 2020 og frem ca. 850.000 kr. pr. år. 
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Genbevilling af Feriecamp på Bispebjerg  

Feriecamp er et aktivitetstilbud i skoleferierne for børn i udsatte byområder. 

Formålet er at give børn med forældre, der ikke altid har overskud til en 

interessant og aktiv ferie, en mulighed for at komme væk fra gården 

derhjemme. Her på Bispebjerg får børnene kendskab til bydelens fritidstilbud – 

heriblandt de 30-40 forskellige foreninger, der deltager i Feriecamp henover 

skolernes ferieperioder. Med budget 2019 blev Feriecamp sparet væk – dette er en 

kortsigtet beslutning. I flere år har der været arbejdet på at skabe større tryghed i 

Bispebjerg bydel – her har et initiativ som Feriecamp spillet en væsentlig rolle. Vi 

er bekymrede for at nedlukningen af Feriecamp kan resultere en større utryghed i 

boligområderne. Feriecamp er med til at forebygge kriminalitet på længere sigt, 

når børn og unge får mulighed for at få tilknytning til foreningslivet som alternativ 

til gademiljøet.  

Økonomi: 300.000 kr. i drift og 60.000 kr. i aktivitetstilbud. 

 

Udvikling af Nørrebro Stationsområde 

Nørrebro Station bliver ét af de største trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, 

når Metro Cityringen åbner om KUN 4 måneder! Byrummene omkring stationen 

er imidlertid totalt nedslidte og fremstår som en kaotisk skamplet. 

 I 2015 udarbejdede COBE arkitekter et idéoplæg for området i tæt samarbejde 

med Nørrebro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, borgere og lokale 

interessenter samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Det idéoplæg ønsker vi 

realiseret. Vi ser store potentialer i, at Nørrebro Stationsområde omdannes fra et 

transitområde, hvor højbanen udgør en barriere imellem Nørrebro og Nordvest – 

til et område, som åbnes op og kan blive et attraktivt byrum for hele byen. 

Med idéoplægget vil der blive skabt bedre forbindelser mellem Nørrebro og 

Bispebjerg samt bedre tilgængelighed og fremkommelighed. Der vil også skabes 

nye varierede opholdsmuligheder og et markant grønnere område, som kan være 

med til at styrke trygheden i området. Et område, der i dag er præget af en vis 

utryghedsskabende adfærd. 

Økonomi: Ukendt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand - Bispebjerg Lokaludvalg   


