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Bispebjerg Lokaludvalg mener overordnet, at der er sket en markant 
serviceforringelse ved at antallet af Borgerservicecentre de seneste år er blevet 
reduceret. Det er i stigende grad ældre, der bruger Borgerservice og netop derfor 
er det uheldigt med den lange afstand, der er for mange borgere. 
 
Delte meninger om at flytte Borgerservice 
Internt i Lokaludvalget er der delte meningerne om at flytte borgerservice fra 
BIBLIOTEKET på Rentemestervej til Nørrebrohallen. Forklaringen på de forskellige 
holdninger er, at der er store geografiske forskelle på, hvordan flytningen vil 
påvirke borgerne på Bispebjerg. 
 
I området omkring Rentemestervej/Frederiksborgvej vil flytning af Borgerservice 
til Nørrebro gøre afstanden til borgerservice længere. Ca. 40 procent af 
henvendelserne i Borgerservice på Rentemestervej drejer sig om NemID og 
rådgivning, hvor der er nødvendigt at møde op fysisk. Vi er bekymrede for at 
flytningen kan komme til at ramme dem, der har svært ved it, er økonomisk 
trængte eller ældre, der er dårligt gående. Borgerservice og Kulturhuset på 
Tomsgårdsvej ligger i et udsat byområde, og det er ikke en god strategi for et 
udsat byområde at udtynde basisfunktionerne i et byområde. Byfunktionerne i et 
udsat byområde skaber liv i gadebilledet, de er med til at fremme trygheden og 
styrke borgernes fællesskaber.  

I områder som Ryparken og Emdrup vil en flytning af borgerservice til Nørrebro 
ikke opleves som en markant ændring, da det ikke bliver mere besværligt at tage 
dertil, end det er i forvejen.  
 
På vores facebookside er reaktionerne hovedsageligt negative overfor flytningen 
af borgerservice, hvor sure eller vrede smileys dominerer. Her er et par negative 
udtalelser, om at det er ærgerligt at skulle til Nørrebro, når man bor på 
Bispebjerg.  
 
Bispebjerg Lokaludvalg kan således ikke levere en klar konklusion på om det er en 
god ide at flytte Borgerservice til Nørrebrohallen. 
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Foreningsliv i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35 
Aftalen "Lidt mere Nordvest", som blev indgået i forbindelse med 
placeringen af Ungdomshuset på Bispebjerg, tjente et dobbeltformål. Det 
primære mål var at finde en løsning på placering af Ungdomshuset, men 
samtidig havde aftalen også til formål at styrke kulturlivet i Nordvest.  
 
Faciliteterne på i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35 er således en erstatning 
for de faciliteter/lokaler borgerne i lokalområdet afgav til Ungdomshuset.   
Indretning af 2 møde-/foreningslokaler på Rentemestervej vil delvis erstatte de 
faciliteter lokalområdet mistede i forbindelse med etableringen af 
Ungdomshuset.  
 
Lokaludvalget kan derfor tilslutte sig at Kulturhuset på Tomsgårdsvej fremover 
bruges til folkeoplysende aktiviteter, men der er et klart ønske og forventning 
om, at dette kombineres med, at de små foreninger i Bispebjerg får mulighed for 
at leje lokaler i huset på Tomsgårdsvej for et symbolsk beløb. Huset kan på den 
måde blive et "Foreningernes hus", med det formål at styrke og udbygge 
forenings- og kulturlivet i Bispebjerg. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Næstformand Trine Schaltz  
 
På vegne af Bispebjerg Lokaludvalg 


