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Tak for et fint bidrag til den strategiske udvikling af kultur- og fritidsområdet. 
 
Store dele af Bispebjerg er udsat byområde og her spiller civilsamfundet en vigtig 
rolle i forhold til at fremme integration og styrke den mentale og fysiske sundhed 
gennem fællesskaber i lokalmiljøet. Flere mødestedsfaciliteter kan fremme 
foreningslivet – også de små foreninger og aktive borgere med den lille økonomi.   
 
Her er en række forslag til den strategiske udvikling af foreningslivet: 
 

1. Et mødested til Ryparken-Lundehus 
Der har i mange år været et ønske om et samlingspunkt i Ryparken-Lundehus. Det 
er et udsat boligområde, som ligger afsides i forhold til byens øvrige kulturtilbud. 
Her er et aktivt medborgerskab men dette engagement er sårbart så længe, der 
mangler mødesteder som kan samle alle – uanset religion og boligforhold. Derfor 
ønsker lokaludvalget et mødested her.  
 

2. Foreningslokaler til den centrale del af Bispebjerg 
Der er i mange år blevet efterspurgt mødefaciliteter for foreningsaktive centralt 
på Bispebjerg. Her mangler mødelokaler for foreningerne og aktive netværk, som 
vi gennem bydelspuljen har kendskab til. Da BIBLIOTEKET blev bygget blev der 
etableret mødefaciliteter på Tomsgårdsvej, som Kultur- og Fritidsforvaltningen 
senere hen har prioriteret at drifte gennem lejeindtægter i stedet for at lade de 
lokale borgere benytte dem.  Vi ønsker derfor, at Kultur- og Fritidsforvaltningen 
undersøger muligheden for flere forenings- og netværkslokaler. 
 

3. Dårligt overblik over mødelokale muligheder for frivillige 
Der er ganske givet mødelokaler rundt omkring i bydelens offentlige institutioner, 
men det er en jungle at finde ud af, hvilke steder man som frivillig kan låne, og 
hvad der er af økonomi og hvem man skal kontakte. Vi håber på, at dette i 
fremtiden kan gøres på en smartere måde, og at Kultur- og Fritidsforvaltningen 
kan være med til at udvikle et bedre system. 
 

4. Et lokalt idræts eller foreningsråd? 
De har eksempelvis idrætsråd i Vanløse og på Nørrebro, der kan støtte op 
fondssøgning, forskningssamarbejde, partnerskaber med de lokaler institutioner 
og tilknytning til det politiske niveau.  
 
 

  
Til Kultur- og Fritidsudvalget   
 
 

HØRINGSSVAR: Københavns Kommunes Kultur- og 
Fritidskompas  
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Med venlig hilsen 
 
Alex Heick 

    
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 
 


