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Valgmøde 4. maj

I november er der valg til borgerrepræsentationen. Spidskandidaterne er dog allerede klar til den store valgdebat om Bispebjerg
tirsdag 4. maj kl. 19.30 på Bispebjerg Lokaludvalgs facebook-side

Genbrugsforretning åbner igen
Af Per Vandrup

Vi kan allerede nu med stor glæde afsløre, at alle partierne
har takket ja til at deltage i en rask debat om Bispebjerg.
Debatemnerne
Emnerne, som politikerne skal debattere denne aften, er
udvalgt i samarbejde med jer, der bor og lever i Bispebjerg. For hvem kender egentlig bydelen bedre?
Tak til alle, der har taget sig tid til at svare på vores
spørgeskema.
Vi kan allerede nu afsløre debatemnerne. De tre emner,
som flest af jer har ønsket, at politikerne skal debattere
4. maj, er:

Genbrugsforretningen på Lyngbyvej 144 146 åbner igen tirsdag 4. maj kl. 10
Det er ved at blive undersøgt, om der skal laves
køgange og numre, fordi vi jo endnu ikke ved,
hvor mange der må være i forretningen her i
disse coronatider.
Medarbejderne arbejder hårdt på at få det hele
på plads, og lokalet er leveret i pæn stand med
nyt flot loftslys. Men når man nu er i gang, er der
altid noget, der kan gøres smartere.

- Natur, klima, og miljø
- Byudvikling
- Kultur, idræt og fritid
Hvad er Bispebjerg?
Undervejs i debatten udsætter vi også vore kære Københavnske spidskandidater for en quiz om Bispebjerg Bydel,
så vi kan se, hvor meget de egentlig kender til vores bydel.
Og så bliver der naturligvis sat god tid af til, at I kan stille
spørgsmål til kandidaterne.
Digitalt p.g.a. Corona
Da corona desværre stadig er en del af vores hverdag, har
vi besluttet, at debatten bliver digital.
Den vil blive streamet live på Bispebjerg Lokaludvalgs
facebookside, hvor I vil have rig mulighed for at følge debatten og stille spørgsmål til politikerne.
Se det på https//www.facebook.com/bispebjerg

Lundehusskolen er et af bydelens valgsteder
(Tak til Lundhusskolen og tak til Rikke Jensen, www.rikkejensen.dk, for
at vi må bringe det flotte billede)

Forretningen er en del af Folkekirkens Nødhjælps 116 genbrugsforretninger, som hvert år
indtjener ca. 25 millioner til et godt formål.

Sæt kryds (i kalenderen) og tjek at internetforbindelsen er god.
4. maj er Bispebjerg Lokaludvalg klar til at sende live på Bispebjerg Lokaludvalgs facebookside fra valgårets første store debat med partiernes spidskandidater i København
Af Bispebjerg Lokaludvalgs arbejdsgruppe bag kampagnen ’Til kamp
for en højere valgdeltagelse’.
Ved Dan Kreutzfeldt, Trine Schaltz, Ditte Strecker-Ekman, Vibeke Bidstrup og Ditte Danielsen
Bispebjerg er en bydel fyldt med charme og historisk personlighed,
men udviklingen banker på bydelens dør, og hvordan sikrer vi lige,
at de to går hånd i hånd ind i fremtiden?
Bispebjerg er også en bydel, hvor det grønne byder velkommen med
en tung forurening i baghånden, så hvordan sikrer vi, at Bispebjerg
fortsat kan være en grøn bydel uden den forurenede luft?
Fuld damp på forberedelser til mødet
I disse forårsdage er der fuld fart på alle forberedelserne i arbejdsgruppen bag kampagnen ’Til kamp for højere valgdeltagelse i Bispebjerg’.
For når kalenderen skriver 4. maj, og klokken slår 19.30, er vi klar til
at byde velkommen til valgårets første store kommunalvalgdebat
med partiernes spidskandidater.

I den første uge er der gratis kaffe
Genbrugsforretningen har været hæmmet af
ombyggeri og af Corona siden starten af februar
2020.
Noget af tiden har det været muligt at holde noget af butikken åben, på andre tidspunkter har
der været helt lukket.
Den 9. marts skulle man i Genbrugsbutikken have fejret sit 40 års jubilæum, men det
forhindrede både Corona og byggesag.
Man håber nu at kunne fejre det 15 juni

Københavns Kommunes ældgamle våbenskjold, der efterhånden er gået i glemmebogen
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Lokaludvalgets perspektiv
i et partytelt, eller at bruge et rum på
størrelse med et badeværelse i Karens
Hus. Det kan gøres bedre.
- Midler til etablering af et offentligt
toilet på Lundehustorvet i Bispebjerg,
som i denne tid er ved at blive etableret.
For de enkelte forslag har den skønnede udgift ligget i omegnen af 1-2
millioner. Det er ganske vist meget i en
privat husholdningøkonomi, men er
egentlig meget billigt, når det handler
om at nyerhverve inventar til byens
offentlige rum til gavn for alle.
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg
Hvordan gik overførelsessagen?
Den såkaldte overførelsessag, der
behandles på Københavns Rådhus i
marts, handler om anvendelse af uforbrugte midler fra det foregående år.
Dette er en god mulighed for at finansiere nye tiltag.
I år var der trekvart milliard kr i puljen.
Bispebjerg Lokaludvalg havde fremsendt fem forslag:
- Udvidelse af P-Zonen i Nordvest. Efter indførelse af P-Zonen syd for Tomsgårdsvej er parkeringen i stort omfang
flyttet til nord for Tomsgårdsvej. Vi har
modtaget stribevis af henvendelser
fra lokale beboerforeninger om problemstillingen. Se også avisens side 4.
- En lille bevilling til vandboring for at
hente nogle af de enorme mængder
vand i Lersøparkens undergrund op.
Herved kan skaffes rent vand både
til en sø i Lersøparken og via Lygte Å
til de om sommeren meget tørstige
Peblinge- og Sortedam søer. Nærmest
gratis.
- Et ”Tryghedspartnerskab”, der skulle
være en permanent arbejdsgruppe
af lokale aktører, der skal arbejde på
tværs med tryghed i bydelen. En bevilling skulle dække en halvtidsstilling
til at koordinere indsatsen.
- Et undervisningslokale i skolehaverne. Over 25.000 – børn, unge, forældre
og ældre, - besøger og bruger hvert år
de unikke skolehaver på Bispebjerg
Bakke i forskellige sammenhænge.
Ca. 4000 børn er hver år igennem et
undervisningsforløb i skolehaverne.
Hvis det regner kan man vælge imellem at undervise ude i regnvejr, gå ind

Men nej
Den trekvarte milliard i i puljen ved
overførelsessagen blev istedet uddelt
til projekter og tiltag alle andre steder
i København end i Bispebjerg, - idet
det dog retfærdigvis skal nævnes, at
der blev givet penge til genopbyrning
af den røde mur ved Kirkegården og
til reparation af en pavillion ved den
forhenværende Frederikssundsvejens
Skole. Få millioner ialt.
Desværre er dette ikke noget særsyn.
Det er snarere et mønster.
Selvom Bispebjerg Bydel rummer cirka
10% af Københavns befolkning, lander
typisk altid kun 1-2 % i Bispebjerg ved
sådanne lejligheder.
Noget tilsvarende gælder som hovedregel også ved de årlige budgetforhandlinger i august.
Her er bydelen ganske vist ligestillet
med resten af byen, når det handler
om drift og vedligeholdelse af institutioner. Men når det drejer sig om nye
ting, falder der år efter år oftest kun
brødkrummer af til Bispebjerg.
Hvordan kan det mon være?
Er det en konspiration?
Nej, selvfølgelig ikke. Den manglende
hensyntagen til de 10 % af Københavns
indbyggere, der bor i Bispebjerg, skyldes ikke en konspiration. Snarere at
vi set fra Rådhuset er en fjern og lidt
ubekendt provins uden hornorkester.
Der er 55 medlemmer i Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus.
Her burde derfor statistisk set altid
være 5-6 medlemmer med bopæl i
Bispebjerg.
Det har dog aldrig nogensinde været
tilfældet.
Det typiske er 1-2 medlemmer. I den
seneste årrække har vi endog i mange
år slet ikke haft repræsentation på
Rådhuset af medlemmer bosiddende
i Bispebjerg.
Lige nu har vi to yngre medlemmer af

borgerrepræsentationen bosiddende i
Bispebjerg Bydel, - hvilket vi selvsagt er
meget glade for.
Men det er mange, mange årtier siden,
at vi har set en ledende politiker på på
Rådhuset med bopæl i Bispebjerg Bydel.
Heller ingen af de aktuelt ledende politikere på Rådhuset synes at have et personligt forhold til vores bydel.
Derfor glemmer de alt for let på rådhuset, at de er valgt for hele København.
Hvorfor demokratisk underskud?
Hvorfor vælges så få fra Bispebjerg til
Borgerrepræsentationen?
Bispebjerg Bydel (der er det samme som
Bispebjerg Valgkreds) har ret konstant
landets laveste stemmeprocent ved alle
former for valg.
En forklaring kunne være, at vi også har
den laveste gennemsnitsstørrelse af lejligheder noget sted.
Det er ikke automatisk, at man er uinteresseret i politik, hvis man bor i en meget
lille lejlighed.
Men et godt gæt kunne være, at flere af
de borgere, der af forskellige grunde er
nødt til at bo i en meget lille lejlighed,
forholdsvis sjældnere stemmer til kommunalvalgene.
Her hjælper det ikke, at Rådhuset insisterer på, at næsten alle nybyggerier i
bydelen i disse år skal være små bitte
lejligheder, der kaldes ungdomsboliger.
Snart 3000 af slagsen.
Familieboliger har vi til gengæld ikke
mange af i Nordvest.
Det er i dette lys vores invitation til digitalt ”valgmøde” skal ses (omtalt på
avisens forside).
Vi vil prøve at udfordre partilederne på
rådhuset til at forholde sig til, at selvom
Bispebjerg har et demokratisk underskud, er de alligevel også valgt for Bispebjerg.
Samtidig vil vi tilskynde bydelens borgere til altid at stemme ved kommunalvalgene. Og det kunne måske være en
god idé at stemme på en lokal kandidat.

Af Alex Heick
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Af Merete Pedersen. Medstifter af borgergruppen
‘Emdruphavernes Venner’ og medlem af Bispebjerg
Lokaludvalg
‘Emdruphavernes Venner’ er en lokal borgergruppe, der med gode argumenter siden foråret 2019
har arbejdet for at bevare to rekreative åndehuller,
der tidligere hed Emdrupborgs Have og Emdrup
Søgårds Have. Københavns Kommune vil bruge
dem til forskellige slags bebyggelser.
Vores sag bliver støttet i arbejdet af Bispebjerg
Lokaludvalg og Danmarks Naturfredningsforening København.
Facebook-gruppe med 1000 medlemmer
Der er nu næsten 1000 medlemmer i Facebookgruppen, der støtter vores sag.
Efter en lang kamp har kommunen tilsyneladende opgivet at lægge containerboliger i Emdrupborgs Have.
Vi kæmper stadigvæk mod planerne om at lægge
12 skæve boliger i Emdrup Søgårds Have.
Senest er blevet afholdt et online informationsmøde 4. november 2020, hvor Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen orienterede om
planerne. Det kan man blandt andet orientere sig
om i opslag i gruppen.
Det har på det seneste vist sig, at vi også blevet
platform for andre politiske “grønne sager”, som
dukker op rundt omkring i København. Eksempelvis sagen om frisk vand fra Lersøparken til Københavns indre søer.
Gruppen er offentlig, og alle kan deltage. Vi vil
dog gerne opfordre til, at man bliver medlem af
gruppen.
Https://www.facebook.com/groups/EmdrupHavernesVenner

Lokaludvalgsmøder er (normalt) åbne
På grund af corona mødes vi stadig i
denne tid i lokaludvalget via elektronisk
kontakt. Her er møderne desværre ikke
åbne uden forudgående aftale, fordi
elektroniske møder forudsætter en invitation af en slags.
Har du spørgmål til os, kan du kontakte
lokaludvalget via www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk eller ved at sende en mail
til en af adresserne nederst til venstre på
denne side.
Har du synspunkter på en konkret sag,
kan du også skrive herom til Bydelsavisen.
Alex Heick

Bispebjerg Lokaludvalgs puljemidler

Bydelsavisen Bispebjerg

Emdrup Havernes venner

2,5 mio kr. fordeles årligt til lokale
projekter. Der er desværre ikke flere
ansøgningsrunder her i foråret.
Næste ansøgningsfrist til bydelspuljen er onsdag 1. september 2021
kl. 24.
Årets sidste ansøgningsrunde er 1.
november.
Man får besked, om ansøgningen er
imødekommet, dagen efter næste lokaludvalgsmøde.
Hvem kan søge?
Borgere, grupper, foreninger, organisationer, netværk eller institutioner
kan søge om støtte til aktiviteter, der
afvikles for borgere i Bispebjerg Bydel.
Aktører, der ikke hører hjemme i
bydelen, kan godt søge om støtte, hvis
projektet kommer bydelens borgere

tilgode. Lokale aktører prioriteres dog
højst. Aktuelt skal projekter desuden
respektere offentlige corona-påbud.

Hvad kan der søges om støtte til?
I vurdering af ansøgninger lægger Lokaludvalget vægt på, at
puljemidlerne kommer store grupper
af borgere til gode, og at der er
medfinansiering eksempelvis i form
af egen arbejdskraft.
Læs mere på Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside: www.
bispebjerglokaludvalg.kk.dk
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De to parker, som vi ønsker ikke bliver bebygget, men
at de istedet bliver fredet: Ovenfor er det Emdrupborgs Have. Nedenfor er det Søgårds Have

KOM TIL ÅBNING AF DEMOKRATI GARAGE
D.20-22 MAJ 2021
Officiel åbning – Talks –
Fællesspisning – Democracy
Drinks – Krea værksted for børn
og barnlige sjæle – DJ club –
Demokrati Fitness – Kaffe og
Garagebar – Kunstperformance –
Rundvisninger og møde med
garageaktørerne bag

Mød os her og se mere om
programmet på de konkrete
begivenheder
Demokrati Garage
demokratigarage
www.demokratigarage.dk
Byens nye mødested og værksted for

#mereogbedredemokrati

NY BEVARENDE LOKALPLAN PÅ VEJ
Hvordan bevarer vi bedst kulturarven i Nordvest?
Digital debat d. 20 maj kl. 18.00 - 20.00
Teknik- og Miljøforvaltningen og Bispebjerg Lokaludvalg vil
gerne byde velkommen til en debat om, hvordan vi bevarer
nordvest-kvarterets særlige identitet bedst? Hvad er af
umistelig værdi og hvordan kan vi egentlig sikre det bedst?
Du kan deltage i debatmødet ved at
melde dig til facebook-eventen på
Bispebjerg Lokaludvalgs facebook-side:
https://www.facebook.com/bispebjerg
Eller ved at bruge det direkte link:

https://www.facebook.com/events/1866505386853902/

På facebook-eventet kan du også finde program og læse
mere om baggrunden for den bevarende lokalplan!
Har du spørgsmål til debatten,
så skriv til:
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk
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Parkering i Nordvest

Af Alex Heick
Formand for bispebjerg Lokaludvalg

skubbet problemerne op nord for Tomsgårdsvej.

Parkeringssituationen i Nordvestkvarteret nord for Tomsgårdsvej er ikke tilfredsstillende.
Lokaludvalget har derfor for nylig atter
kontaktet både Center for Parkering og
Teknik og- og Miljøudvalget om parkeringsproblemerne i Nordvest.
Senest har vi desuden fremlagt forslag
om opstart af en parkeringsordning i
forbindelse med overførelsessagen. Desværre blev vort forslag ikke imødekommet.

Bispebjerg Lokaludvalg foreslår
Hvis problemerne skal løses definitivt, er
det mest effektive nok at etablere betalingsparkering i Nordvest.
Kommunen nødsages i så fald til at
overtage områdets private fællesveje
som kommunal vej. Der skal fortsat være
mulighed for beboerlicens til en fornuftig pris.
Betalingsparkering løser problemet med
de “tomme parkeringskældre”, når man
ikke længere kan parkere gratis på vejen.

Det grundlæggende problem
Antallet af biler stiger og stiger, og det
har ingen ende. De stigende bilmængder
er et positivt udtryk for, at det går godt i
vores samfund, så det er svært at ændre.
En lille del af problemet er, at nogle store
parkeringsanlæg er lukket ned.
Hvis en ejendomsejer har valgt en forretningsmodel for sin parkeringskælder, der
medfører høje priser, vil mange beboere
forståeligt nok foretrække at parkere gratis på gaden.
Det kan gå an, hvis der er parkeringspladser nok, men det er der snart ikke
længere.

Mindre kan dog også gøre det
Etablering af en tre-timers parkeringszone nord for Tomsgårdsvej, som den der
fungerer syd for Tomsgårdsvej, vil løse en
stor del af problemet.
Der skal dog føres bedre parkeringskontrol. Manglende kontrol medfører, at der
undertiden ses stort på reglerne.
Hvis betalingsparkering ikke etableres,
foreslås Kommunen udtænke en anden
løsning på de tomme P-kældre. Det er
mærkværdigt, at kommunen kan tvinge
en bygherre til at etablere en parkeringskælder, men ikke til, at den skal bruges.

Parkering syd for Tomsgårdsvej
I 2018 blev indført gratis, tidsbegrænset
parkering i dagtid på hverdage i den inderste del af Bispebjerg Bydels Nordvestkvarter. Denne parkeringszone stopper
ved Tomsgårdsvej/Hulgårdsvej.
Ordningen er nogenlunde velfungerende. Til gengæld har den desværre

Områdets udstrækning
Parkeringsmæssigt er Nordvestkvarteret et sammenhængende område. En
fremtidig parkeringszone foreslås derfor afgrænset af Ringbanen, Tagensvej
til Bispebjerg Kirkegård (inkl. Bispebjerg
Bakke), Skoleholdervej, Utterslevvej, Borups Allé og indad langs Hillerødgade til
kommunegrænsen til Frederiksberg.

BISPEBJERGLOKALUDVALG.KK.DK

Bliv medlem af Bispebjerg lokaludvalgs borgerpanel
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg
For mange borgere er politik en envejskommunikation. Politikerne snakker, og din rolle
som borger er at lytte, - og stemme ved valgene. Sådan er det ikke i lokaludvalgssammenhæng.
Vi vil gerne vide, hvad du som borger i Bispebjerg Bydel (Nordvest, Emdrup, RyparkenLundehus, Bispebjerg og Utterslev) tænker
om bydelens udvikling.
Derfor inviteres du hermed med i Bispebjergs digitale borgerpanel.
Borgerpanelet er åbent for alle, der bor i
Bispebjerg bydel, og er over 15 år.
Det er fri-villigt at være en del af borgerpanelet, og du kan altid framelde dig.
Knap 5% af borgerne i bydelen har allerede
tilmeldt sig borgerpanelet siden opstarten i
september 2017.
Hvad handler det om?
3-4 gange om året bliver du spurgt om din
mening vedrørende vigtige ting, som er på
vej.
Dine svar behandles altid fortroligt, og den
enkeltes svar kan ikke identificeres, når
svarene præsenteres offentligt.
Ved meget lokale sager har vi mulighed for
stile vores spørgsmål specifikt til borgerne i
det kvarter, hvori du bor.
Spørgsmålene bliver stillet via e-mail.

Bispebjerg Lokaludvalgs forslag til afgrænsning af en fremtidig parkeringszone: Ringbanen, Tagensvej til Bispebjerg Kirkegård (inklusiv Bispebjerg Bakke), Skoleholdervej, Utterslevvej, Borups Allé og indad langs Hillerødgade til kommunegrænsen til Frederiksberg.

© Københavns Kommune

Målforhold
Dato

Hvordan gør man for at tilmelde sig?
Gå ind på Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside, der hedder www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk.
På forsiden ser du straks et link gennem
hvilket du kan tilmelde dig.
Efter at du har tilmeldt dig, vil du blive bedt
om at oplyse din mailadresse, så vi kan sende
dig en række spørgsmål. Spørgsmålene er
relevante for at danne et billede af borgerpanelets sammensætning.
Når du har svaret på spørgsmålene, er tilmeldingen færdig.
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Har du spørgsmål vedrørende borgerpanelet, er du velkommen til at skrive til os på:
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk.
Hvis du har forslag til vigtige emner, som
lokaludvalget burde belyse via borgerpanelet, hører vi også gerne fra dig.
Vi er meget taknemmelige for de svar vi får
fra borgerpanelet, og vi gør vores yderste
for kun at kontakte borgerpanelet, når det
handler om vigtige, aktuelle og uafklarede
problemstillinger.
På forhånd tak for din tilmelding.

Dialog kan være svært
Ovenstående arrangement kendes af de
fleste ældre medborgere. To tomme konservesdåser forbundet med en stram snor.
Det kan faktisk bruges til at tale sammen som
en slags telefonforbindelse.
I vore dage, hvor alle børn har en mobiltelefon, er dette dog ikke særligt morsomt. Det
var da også kun en pudsig ting og heller
ikke særligt velfungerende som telefon.
Men den grundlæggende udfordring er den
samme.
En forudsætning for dialog er, at man taler
sammen. Det kan især være svært at opnå
i politik. Man kan melde sig ind i et politisk
parti og få lidt mere indflydelse. Men man
kan også tilmelde sig lokaludvalgets borgerpanel.
AHe

Teater Batida og Teater Nordvest slår atter dørene op

Balalajka

Rejsen til mormor

Forårets program

REJSEN TIL MORMOR

Torsdag 6. maj åbner Teater Batida efter en lang nedlukning, hvor vi har savnet vores publikum helt utroligt meget.
- Men vi har brugt ventetiden rigtigt godt, og kan derfor genåbne med en helt ny forestilling: REJSEN TIL MORMOR -en rejse fra Danmark til Mellemøsten for de 3-8 årige.
Vi spiller også vores stadig nye forestilling BALALAJKA -en eventyrlig historie fra det koldeste
Rusland for de 8-12 årige.
Vi åbner teatret efter de gældende retningslinjer, så i kan gå trygt i teatret.
Bestil gratis billetter på info@batida.dk

Tirsdag 18. maj kl. 9.30 + 11.15
Onsdag 19. maj kl. 9.30 + 11.15
Fredag 21. maj kl. 11.15

BALALAJKA
Torsdag 27. maj kl. 10.00 + 12.00
Fredag 28. maj kl. 10.00 + 12.00
Mandag 31. maj kl. 10.00 + 12.00
Tirsdag 1. juni kl. 10.00 + 12.00

Ryparkens Børne og - Ungehus
Lyngbyvej 182, hjørnet af Bomhusvej
Af Per Vandrup
Nu er der omsider ved at ske noget i forbindelse med Ryparkens Børne- og Ungdomshus.
Byggesagen har været i nabohøring her sidst i marts/først i april, og herefter kommer der
forhåbentligt snart også en byggetilladelse. Så kan vi begynde at forhandle med en entreprenør og finde en startdato og skønne en slutdato.
De unge, der har meldt at de gerne vil bruge huset, glæder sig. Det vil ganske vist blive et hus
på et meget lille areal. Men husets udformning bliver enormt alsidig.
Huset henvender sig primært til områdets børn og unge, men hvis nogen med flere år på
bagen vil bruge det i dagtimerne, kan det sikkert også klares, og også institutioner vil være
velkomne.

PS: Sådan så Lyngbyvej 182 ud i 1980. Det er her, at Børne- og Ungehuset nu skal bygges.

Anvendelse af udendørsarealerne i Ryparkens Børne- og Ungehus.

Udekøkken med køkkenbord, vask og skabe.
Der er et permanent bålsted med pizzaovn og
flytbare skamler, så måltidet kan nydes på stedet.
Samlingspladsen er stedet, hvor man samles.
Her festes, gives kollektive beskeder og her kan
større aktiviteter foregå.
Der kan opspændes sejl og de demonterbare
master kan holde lamper, så der kan skabes
en helt særlig stemning i den mørke tid.

Sejloverdækning opsættes efter behov.
Kan skærme mod elementerne, være
rumdannende eller indgå i aktiviteterne.
De store depotskabe indeholder alt det grej
som det pågældende aktivitetsværksted har
behov for.
Når de åbnes, kan lågerne og interiøret anvendes
som arbejdsbænke og -borde og når de lukkes,
er stedet anvendeligt til anden aktivitet.

Lyngbyvej
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Lokalplanforslag vedrørende Glentevej

Glentevej
Karréen Glentevej 61-65 består af blandet erhvervs- og institutionsbebyggelse mod Glentevej.
Glentevej 67-69 er opført i 1954, mens Glentevej 61-65 er opført i 1969 af Bøje Nielsen som en industribygning, men er mest
kendt som den tidligere Frisørskole i København. Frisørskolen er
nu fraflyttet.

men Glentevej 67-69 til blandet bolig og serviceerhverv.
Byggeriet omfatter hele karréen, men kun vedrørende nr. 67-69 er der behov for en lokalplansændring.
Bygningernes facader skal istandsættes og fornyes.
Byrum og udearealer skal være mere grønne og
med flere træer, ligesom der skabes opholdsmuligheder både på terræn og på en ny tagterrasse.
Stueetagen åbnes op mod den nye kantzone, og
kan rumme funktioner som café og erhverv. Store
glaspartier forbinder inde og ude. Arkitektonisk
blødes bygningen op ved brug af træ som nyt facade materiale.
På de to øverste etager indrettes boliger. Ungdomsboliger på 3. etage og fleksible familieegnede boliger på 4. etage. Ungdomsboligerne er store nok
til unge par, og familieboligerne kan deles af flere
mennesker som bofællesskaber.
Der indrettes fælles altaner på 3. etage og fælles
tagterrasse. Til familieboligerne på 4. etage indrettes privat tagterrasse eller altan. Værn på altaner vil variere afhængig af hvor de er placeret på
bygningen og kan udføres i træ, stål og glas.
Der indrettes fælleskøkkener og en mindre beboercafé i bygningens stueetage.
Matriklen har et ca. 3 m bredt vejudlæg som er ret
unikt i bymæssig sammenhæng. Sammen med den
meget faldende grund, skaber det mulighed for
at bearbejde kantzonen mellem bygning og vej i
niveauer, som et egentligt byrum.
Trappeanlægget i kantzonen udføres med betonsten samt sideflader i træ.
Bygningens gårdrum og tag er udlagt med mindre
opholdsarealer og differentierede rum.

Glentevej 67-69 som det ser ud idag

Det sker i Lundehus Kirke
Af Ebbe Lauridsen
Pinse i det grønne. Mandag den 24. maj kl. 10.30

Gudstjeneste i det grønne for hele familien. Lars Petersen
og Julie Damlund står sammen med musikmedarbejder
Sofie Schelde Sløk for en festlig udendørs gudstjeneste i
parken bag kirken.
Gudstjenesten er fælles med Taksigelseskirken, og musikken leveres i samarbejde mellem kirkernes to organister
og begge kirkekor.
Tag tæpper og madkurv med.
Vi serverer te/kaffe og saft efter gudstjenesten og håber
på godt vejr, så vi kan tilbringe nogle hyggelig timer sammen under de forårsgrønne træer.

Øvrig bebyggelse er nyere og efter 1990. Mod Vibevej, Nattergalevej og Mågevej er karréen afgrænset af en markant, planlagt
boligbebyggelse i røde tegl, opført i 1928.
Der er tale om en lang, smal L-formet karré, som tydeligt adskiller de uplanlagte, blandede områder mod øst og de velplanlage
boligområder mod vest.
Lokalplanens formål
Lokalplanen er at muliggøre en bygherres udvikling af ejendomByggeriet vedrører alle numre på Glentevej fra 61 til
69. Dette fremgår ikke krystalklart af lokalplanforslaget, der kun vedrører 67-69.
Anvendelse
Området fastlægges til boliger og serviceerhverv,
således at de to nederste etager fastlægges til serviceerhverv, mens der i de to øverste etager muliggøres indretning af boliger.

Lis Bauer til Høstefesten i Karens hus i 2016

Mindeord om en ildsjæl
Af Jette Varn
Lis Bauer har sagt farvel til livet.
Det er måske ikke så mange af bydelens yngre medborgere, der
husker hende, men resultaterne af hendes aktive virke er her
stadig.
Som formand for Agendaforeningen var hun med til at sikre, at
Karens Hus blev overdraget til Agendaforeningen, som herefter
blev en del af bydelens kulturhuse.
Lis interesse for miljø og klima førte til en bestyrelsespost i
Bispebjerg Miljøcenter på Lygten, populært kaldet BIMI, - som
siden blev en del af Lokaludvalgets arbejdsområde.
Som formand for Ældrerådet var hun en ihærdig forkæmper for
ældres rettigheder.
Lis var uddannet sociolog og hendes omsorg og interesse for –
ikke mindst ældre – førte til, at vi fik oprettet et bofællesskab i
Degnegården. Her fusionerede vi med ældreklubben Birkeklubben, som i mange år var hjemsted for en broget vifte af aktiviteter.
De sidste 8 år døjede Lis med et svigtende helbred, som begrænsede hendes virketrang. Lis døde mæt af dage.
Vores mangeårige parløb udviklede sig med årene til et nært
venskab.
For mig vil det være et dybt personligt savn.
Æret være hendes minde.

Bebyggelsens påvirkning af bymiljøet
Adgang til ejendommen for biler og cykler sker fra
eksisterende overkørsel fra Glentevej.
Det fremgår af bestemmelsen om veje. Den ændrede anvendelse vurderes ikke at medføre øget
trafik af betydning.
Stueetagen mod Glentevej åbnes med store
glaspartier, og der påtænkes indrettet café eller
lignende. De øverste to etager indrettes til en blanding af boformer med hovedvægten lagt på boliger
under 50 m², samt store familieboliger på mindst
95 m², der også kan anvendes til fleksible delelejligheder. Udearealerne indrettes med grønne
opholdsarealer og kantzone mod Glentevej. Der
indrettes en tagterrasse med et grønt opholdsareal
og mulighed for byhaver.
Byrum og parkering
Friarealerne i kantzoner, på terræn og på tagterrasser skal udformes, så de bidrager til øget beplantning og begrønning i området.
Der indrettes fri- og opholdsarealer for beboere og
brugere i gården og for beboerne på tagterrassen.
Mod Glentevej indrettes en urban kantzone med
opholds- og siddemuligheder og indpasning af
cykelparkering.
Parkeringspladserne etableres i parkeringskælder,
og der kan kun være parkering på terræn i begrænset omfang.
Træer og anden beplantning
Lokalplanen bestemmer at 2 bevaringsværdige
træer mod Glentevej sikres, og at der plantes
mindst 6 nye træer. Desuden plantes 9 mindre
træer i plantekasser eller lignende på tagterrasse
og i kantzone mod gård. Der fastsættes bestemmelser om etablering af plantebede i byrum og kantzoner, herunder plantebede til facadebeplantning.
Offentlig høringsperiode fra den 12. april til den 7.
juni 2021. Der synes ikke at være påtænkt arrangeret et borgermøde.
AHe
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Aftensang
Første tirsdag i måneden kl. 16.30
Kirkerummet danner rammen for en halv times musik og
gode ord. I foråret vil ordene bl.a. blive leveret af digtere
fra vores egen tid
Tirsdag 4. maj ved Julie Damlund med digte af Pia Juul
Øvrige musikaktiviteter
Kirkens øvrige musikaktiviteter holder pause indtil situationen bedres. Følg med på hjemmesiden for at se,
hvornår der igen synges i Lundehus. På hjemmesiden kan
du også tilmelde dig nyhedsbrevet, så du får nyheder leveret direkte i indbakken.
Kirken hjem i stuen
Her i C-19 tiden er mulighederne for at invitere ind i kirken
begrænsede. Derfor har vi i vinter og forår optaget corona-andagter i et nyt format.
Tanken er, at vi tager fat i de svære sider af de følelser,
som i en krisetid kan at tage magten fra os, og så, gennem
spejlinger i litteratur, salmer, sange og musik, søger mod
en forløsning, hvor vi hører troen, håbet og kærligheden
mellem ordene og tonerne,- båret af kirkerummet og liturgien. Vi har optaget seks musikandagter, som hver har
en svær følelsestilstand som tema: Angst, afmagt, ensomhed, forvirring, vrede, skyld.
Ved hver andagt er der en vekselvirkning mellem musik,
sang, oplæsning af litterære tekster, og korte refleksioner. De varer cirka 10 minutter, og kan findes på kirkens
hjemmeside. lundehuskirke.dk
Dagens ord
Skrives af præsterne på skift og lægges på hjemmesiden
hver onsdag. Gå ind på hjemmesiden. Klik på “Nyheder”
og derefter på “Dagens ord”.
Nyhedsbrev
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev og få information om koncerter, gudstjenester og arrangementer lige i din inboks.
Nyhedsbrevet udsendes cirka en gang om måneden. Man
tilmelder sig via hjemmesiden www.lundehuskirke.dk

Bispebjerg Bydelsavis

Deadlines og udgivelsesdatoer
for Bydelsavisen i resten af 2021

Bydelsavisen udgives af Bispebjerg
Lokaludvalg.
Aktuelt udkommer den i 89 000 eksemplarer dels som indlæg i Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest og
Østerbro Avis og dels som en selvstændig avis, der uddeles af en spejdergruppe til de områder af Bydelen, som ikke dækkes af de to aviser.
Desuden sendes en digital version
af avisen til lokaludvalgets netværk
og til medlemmerne af Borgerrepræsentationen.
Avisens spalter er åbne for bidrag
fra offentlige myndigheder og institutioner samt ikke-kommercielle
foreninger og netværk.
Kun bidrag, der vedrører bydelen,
kommer i betragtning.

Juni
Deadline torsdag 20. maj
Udgivelse tirsdag 1. juni

Annoncer bringes ikke.
Læserbreve er meget velkomne,
hvis de vedrører Bispebjerg Bydel.

August
Deadline torsdag 13. august
Udgivelse tirsdag 25. august
September
Deadline torsdag 10. september
Udgivelse tirsdag 22. september
Oktober
Deadline torsdag 8. oktober
Udgivelse tirsdag 20. oktober
November
Deadline torsdag 12. november
Udgivelse tirsdag 24. november

Coronatest
... helt uden tidsbestilling
Testtype: Hurtigtest
Adresse:
Birkedommervej 43
2400 København NV
Husk dit sundhedskort
Åbningstid:
Alle ugens dage mellem 08.00 og 20.00
Børn kun i følge med voksne
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Kirsebærkaravanen kører allerede

Agendaforening Nordvest
Karens Hus. Bispebjerg Bakke 8
www.agendaforening-nordvest.dk
Vi har nu åbnet for salg af planteaflæggere - både traditionelle haveplanter og vilde danske planter.
Samtidig holder vi af en snak om, hvordan vi fremmer
den grønne biodiversitet i vore egne omgivelser.
Vi har mange års erfaring i at arbejde på at fremme bynatur omkring Karens Hus. Haven her har derfor mange
eksempler på dette til inspiration.
Vores faste åbningstid er fredag 11-15. Du er velkommen, men på grund af corona må vi dog kun være i haven i begrænset antal, så vi kan holde afstand.
Selvom Kirsebær-alléen i Bispebjerg Kirkegård i skrivende stund knap nok er sprunget ud endnu, er køen lang for at komme ind.
Disse ord skrives dog en uge før avisen er på gaden. Det betyder, at alléen nok er allersmukkest netop nu, hvor de læser disse linier.
Hvis De vil se alléen, skal De benytte indgangen til kirkegården via Støvnæs Allé helt oppe på toppen af bakken.
AHe

Venlig hilsen og på gensyn hos Agendaforeningen.
Kontakt:
joergensen.tom@gmail.com eller 26538091

Det sker i

Grundtvigs Kirke

Vær med i fællesskabet i Bellahøj Kirke
Sorggruppe
Kontakt terapeut
Marianne Meyer
på tlf.: 40 97 55 20
eller e-mail:
thye.mye@gmail.com

Torsdag d. 6. maj kl. 19.00

Aftenrum med astrofysikeren
Anja C. Andersen. Fri entré. T
Kirkeyoga via zoom
hver torsdag og/eller fredag fra
kl. 08.30 - 9.30. Skriv til:
hanna.smidt@gmail.com for at
få tilsendt et link.

Livets fest
Lørdag d. 28. august

Bliv gift eller velsignet,
konfirmeret som voksen
eller døbt.

Fredag d. 14. maj
Pilgrimsvandring på Nordsjællandsruten – fra Fredensborg til
Allerød. Tilmelding til pmj@km.dk
Lørdag d. 15. maj
Pilgrimsvandring på Nordsjællandsruten – fra Allerød til Farum.
Tilmelding til pmj@km.dk
Torsdag d. 3. juni kl. 19.00
Aftenrum med forfatteren
Leonora Christina Skov.
Fri entré. T
T

= Tilmelding i kirken eller på
www.bellahoejkirke.dk

Som følge af coronasituationen
kan ændringer forekomme.
Følg opdateringer på
hjemmesiden.
Bellahøj Kirke
Frederikssundsvej 125A, Brønshøj
www.bellahoejkirke.dk

6.5 kl. 19.30: Orgelmesterkoncert med Mads Høck
18.5 kl. 17: Aftensang & Aftensmad
20.5 kl. 19.30: Kryptkoncert med Lucie Szabová,
Richard Låås og Nadia Okrusko
Læs mere på www.grundtvigskirke.dk

Der tages forbehold for ændringer pga. COVID-19
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