
VALG TIL BISPEBJEG LOKALUDVALG  – STIL OP – BLIV HØRT – GØR EN FORSKEL…

Når marts nærmer sig enden, 
skal der vælges nye repræsen-
tanter til de 12 lokaludvalg i 
Københavns Kommune, og i 
Bispebjerg skal der findes 14-15 
medlemmer blandt de omkring 
600 opstillingsberettigede for-
eninger, netværk og andre bor-
gergrupper, som i dag styrker 
lokalområdet.

Lokaludvalget arbejder for 
at sætte bydelen på dagsor-

denen og spiller som bindeled 
mellem bydel og rådhus en 
vigtig rolle i den politiske proces 
i kommunen. Det handler om at 
have øje for borgernes interesser 
og hjælpe med, at politikerne på 
Rådhuset har et velbegrundet 
beslutningsgrundlag. 

”Fælles for alle byens lokal-
udvalg er kærligheden til Køben-
havn og en særlig kærlighed 
til netop de kvarterer, som de 

repræsenterer”, siger overborg-
mester Frank Jensen, der ser en 
stor styrke i det helt nære.

”Hvert udvalg har en særlig 
forståelse for de ønsker og 
behov, som findes i deres nabo-
lag. Det er en stor styrke. Lokal-
udvalgene har en vigtig opgave 
i at udvikle det lokale byliv og 
sikre, at københavnerne bliver 
hørt i sager, der berører deres 
nærområde”. 

EN BYDEL I FORANDRING 
De seneste år har Bispebjerg 
været igennem en positiv udvik-
ling. Bydelen tiltrækker nye 
kulturinstitutioner, spændende 
byggeprojekter og mange fra 
de kreative erhverv, men der er 
stadig store udfordringer for 
bydelen på blandt andre de 
sociale og trafikale områder.

Lige nu prioriterer Loka-
ludvalget projekter omkring 

Ryparken og Utterslev Mose 
samt Nørrebro Stationsom-
råde, mødesteder i byens rum 
og bedre kvalitet i de grønne 
områder. Du kan være med til 
at påvirke Bispebjerg Lokalud-
valgs dagsorden. Som medlem 
af Lokaludvalget vil du være 
med til at få lokaludvalgets sager 
i mål gennem de næste fire år. 
Derudover fordeler Bispebjerg 
Lokaludvalg hvert år omkring 
2,5 mio. kroner fra den såkaldte 
Bydelspulje til projekter og akti-
viteter, der kan øge livskvaliteten 
i Bispebjerg og gøre bydelen til 
et endnu bedre sted at bo. 

Og det lokale engagement 
fører resultater med sig. En af de 
største succeser for Bispebjerg 
Lokaludvalg har i den sidste tid 
været at sætte modernisering af 
Ryparken Idrætsanlæg på dags-
ordenen. Det har medført at der 
er afsat 53 mio. kr. til et nedslidt 

idrætsanlæg, der bliver renove-
ret men også nytænkt som et 
mødested for lokalområdet. 

Klub Bispebjerg og Område-
fornyelse Nordvest har sammen 
med Lokaludvalget været med 
til at arbejde for at realisere en 
fællesskabets plads på Smede-
toften, som nu kan blive til virke-
lighed. Og så er der selvfølgelig 
kampen for en grønnere Utter-
slev Mose og bedre forhold for 
klubbørn. 

Vigtigheden af lokaludval-
get fremhæves også af Frank 
Jensen ”Bispebjerg Lokaludvalg 
går forrest i kampen for et trygt 
lokalområde, hvor der er godt 
at bo. Det er et vigtigt arbejde i 
en tid, hvor bandekonflikten har 
udfordret vores tryghedsfølelse. 
Jeg er glad for, at vi med bud-
gettet for 2018 får finansieret et 
stort løft af Smedetoften.”

MED 
INDFLYDELSE 
SKAL BYDELEN 
BYGGES

I marts skal der vælges nye 
lokaludvalg over hele København, og 
hvis du vil være med til at præge de 
politiske beslutninger i bydelen, er 
det her, du skal holde dig til

TAGE HENSEL, ER REPRÆ-
SENTANT FOR FORENINGEN 
KULTUR 2400 I LOKALUDVAL-
GET: ”Jeg er formand for Kultur 

2400, som er en forening, der 
benytter værkstedslokaliteterne 
på Biblioteket på Renteme-
stervej. Det er både mennesker 

og lokalområdet, som har min 
interesse – og jeg har i snart 4 
år samarbejdet med dygtige og 
interesserede foreningsmen-
nesker. Jeg synes, det er både 
spændende og udfordrende, 
at jeg gennem lokaludvalgsar-
bejdet, har bidraget med ideer 
og fakta fra både Utterslev, Fug-
lekvarteret, Ryparken, Emdrup, 
Bispebjerg og Nordvest, - ja, fra 
alle dele af vores lokalområde - 
og på den måde få politikerne 
på Rådhuset gjort opmærksom 
på vores ønsker og udfordringer

Efter det sidste lokalud-
valgsvalg blev der nedsat to 
underudvalg, og jeg meldte mig 

både til bylivsudvalget og bymil-
jøudvalget.  I bylivsudvalget har 
jeg blandt andet beskæftiget 
mig med brobygning mellem 
skoler og erhvervsvirksomheder, 
integration og beskæftigelse, 
tryghedsløft, sundhed samt 
fritidstilbud til både ældre og 
unge. Senest var jeg med til at få 
gjort politikerne opmærksom på 
Ryparkens Idrætsanlæg, som vir-
kelig trænger til et renoverings-
løft. Og som nu i år er kommet 
på budgettet for 2018, så det er 
herligt at se, hvordan noget kan 
lykkedes. 

Det andet udvalg, jeg er 
medlem af, er bymiljøudvalget, 

hvor jeg med min erfaring fra 
mit arbejdsliv har deltaget i for-
skellige arbejdsgrupper som 
blandt andet omhandlede lokal 
trafik og parkering, og her fik 
jeg  muligheden for at deltage 
i en arbejdsgruppe vedrørende 
et forslag om en ny Letbane på 
Frederikssundsvej. I arbejdsgrup-
pen kunne jeg bidrage med mit 
kendskab til de lokale forhold. 
Bymiljøudvalget har fokus på 
både lokale byggeopgaver og 
natur- og miljøområdet.  Eksem-
pelvis afholdte vi et netværksse-
minar med emnet “Naturen som 
social løftestang” og vi har været 
med til at udvikle et  budgetøn-

ske om at opstille  en ny Natur 
Dome på Bispebjerg. Det er et 
nyt forslag, der har været rigtig 
interessant at arbejde med. 

En af de nyeste sager har 
været arbejdet med udarbej-
delsen af et skitseforslag for 
omdannelsen af et lidt trist gråt 
område tæt ved Lundehuskirken 
og Emdrupvej/Lyngbyvejen, til 
et nyt grønt torv og lokalt møde-
sted (Lundehustorvet). Det sker i 
et godt samarbejde med bolig-
foreningen i området. Jeg er glad 
for og synes, det er spændende 
på denne måde at være med til 
at bidrage til små løft i det lokale 
område”. 

BISPEBJERG 
 ❚ Bispebjerg består af 5 kvar-

terer: Nordvest, Bispebjerg, 
Utterslev, Ryparken-Lunde-
hus og Emdrup. 

 ❚ Der bor cirka 55.135 borgere 
i bydelen (opgjort i 2016). 

LOKALUDVALGET 
 ❚ Har eksisteret siden 2007
 ❚ Består af 23 medlemmer
 ❚ Medlemmerne vælges for 

en 4-årig periode
 ❚ 14-15 medlemmer repræ-

senterer frivillige organisati-
oner, brugerbestyrelser samt 
andre foreninger med lokale 
aktiviteter

 ❚ Cirka 8 medlemmer er poli-
tisk udpeget og repræsen-
terer de partier, der sidder 
i Borgerrepræsentationen. 
Disse medlemmer skal have 
bopæl i bydelen. 

VALG TIL  
LOKALUDVALGET 
 ❚ På valgmødet den 7. marts 

2018 vælges medlemmer 
samt suppleanter til Lokal-
udvalget.

 ❚ Alle, der er fyldt 18 og er 
udpeget af en forening med 
aktiviteter i Bispebjerg, kan 
stille op til valget. Du behø-
ver ikke bo i bydelen.

 ❚ Hver forening, bruger-
bestyrelse, netværk eller 
organisation kan tilmelde en 
repræsentant til valgmødet 
i marts.

 ❚ Alle kandidater skal være 
skriftligt tilmeldt til valgmø-
det senest den 21. februar til 
lokaludvalgets sekretariat.

 ❚ En forening kan godt 
deltage i valgmødet uden 
nødvendigvis at stille op til 
selve valget

 ❚ En forening skal have 
mindst to medlemmer, skal 
have vedtægter, og der skal 
foreligge et referat fra sene-
ste ordinære general-for-
samling, bestyrelsesmøde 
el. lign. Disse skal sendes ind 
til Lokaludvalget senest to 
uger inden valgmødet. 

VIGTIGE DATOER 
 ❚ Vil du vide mere-møde – 16. 

januar 2018 
 ❚ Tilmeldingsfrist – 21. februar 

2018 
 ❚ Informationsmøde for til-

meldte – 27. februar 2018 
 ❚ Valgmøde – 7. marts 2018  

Alle møder afholdes på Biblio-
teket, Rentemestervej 76, 2. sal. 
Læs mere om valget på: http://
www.bispebjerglokaludvalg.
kk.dk/valg-til-bispebjerg-lokal-
udvalg-2018/
Hvis du har spørgsmål kan du 
også kontakte Lokaludvalgs-
sekretær Lars Christensen på 
telefon.: 26 25 10 17.
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Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Borgerpanel
Året 2017 er ved at væres slut. Som altid 
ved et årsskifte fyldes man med en blan-
ding  af vemod og spænding. Vemod for-
di et år af ens liv pludseligt igen er gået, 
men spændt forventning i forhold til året, 
der kommer. 

I november har der været  været et kom-
munalvalg. Nogle partier har har haft et 
godt valg, andre et mindre godt, og det er 
som det skal være. Demokratiet i aktion. 
Også i lokaludvalgene skal der ske nyvalg 
(se forsiden af avisen). 

Valg af lokaludvalg
Hvordan lokaludvalg vælges, er bestemt 
af Borgerrepræaentationen og godkendt 
af indenrigsministeren.
Selvom valg af lokaludvalgenes medlem-
mer er lidt mere indviklet end et almin-
deligt valg, er det lige så spændende og 
uforudsigeligt at være kandidat, som det 
er til et kommunalvalg.
I og med at lokaludvalgenes bestem-
mende indflydelse er begrænset, hører 
man samtidig altid spørgsmålet, om det 
nu også er umagen værd?
De fleste der deltager i lokaludvalgsar-
bejde, oplever dog, at det er det. Ansvaret 
er ganske vist ikke stort, men medindfly-
delsen er væsentlig, og beslutningsve-
jene er korte.

Sagsbehandling 
Et lokaludvalg arbejder i lokalområdets 
tjeneste. Opgaven er både at repræsen-
tere lokalområdet overfor det politiske 
system på Københavns Rådhus og at 
repræsentere rådhuset i forhold til lokal-
områdets borgere.  
Man kalder det et ”bindeled”.
I praksis handler al politik dog om sagsbe-
handling. Der er selvfølgelig også spørgs-
mål som ideologi og politiske holdninger, 
men hvis sådanne ting ikke kan omfor-
mes til praktisk politisk sagsbehandling, 
er og bliver det bare varm luft.  

Parkering?
Længere fremme i 2018 er spørgsmålet, 
om der skal indføres en parkeringsord-
ning i Nordvestkvarteret, som man har 
det mange andre steder. Efter indførel-
se af betalingsparkering på Nørrebro er 
pendlere flyttet ind på vores bydels veje, 
og det vil tage til, når metroen indvies. 
Skal Nordvestkvarteret fremover være 
parkeringsplads for brokvartererne og 
indre by? Eller har vi lyst til betalingspar-
kering? Og er det overhovedet juridisk 
iorden at indføre betalingsparkering på 
private fællesveje, som der er mange af i 
vores område. Et kompromis kunne være 
at indføre en  generel 4 timers tidsbe-
grænsning for parkering, suppleret med 
gratis døgnlicenser for  beboere og er-
hvervsliv. 
Uanset hvad man foreslår, vanker der 
øretæver. Men hvis lokalområdet ikke 
selv kommer med forslag, vil andre træffe 
beslutning hen over hovedet på os. 

Borgerpanel
Befolkningens holdning til en parke-
ringsordning kunne være interessant at 
få belyst. I 2018 vil vi spørge vores nye 
digitale borgerpanel herom (se side 11). 
Du må meget gerne tilmelde dig, idet 
borgerpanelets besvarelser kun bliver 
troværdige, hvis mange tusind deltager. 

Et områdeløft lukker ned
Syd for Frederikssundsvej har Område-
fornyelse Fuglekvarteret i en årrække 
gjort gode gerninger, men det lukker nu  
ned med årets udgang (se avisens side ). 
Flere store projekter er finansieret og på 
vej til at skulle udføres, hvoraf det største 
vedrører Stærevej.  Lokaludvalget påreg-
nes at blive den platform , hvorfra disse 
projekter bliver fulgt til dørs. 

Områdeløft Ryparken
Igen i år var Ryparken kandidat til at få 
tildelt en såkaldt områdefornyelse, men  
deet var et  nittelod. Ingen betvivler dog  
nytteværdien af en områdefornyelse, der 
er en fin lejlighed til at vende en mindre 
hensigtsmæssig udvikling til noget posti-
tivt. Også i 2018 vil vi arbejde herfor. 

Lokaludvalgsmøder er åbne
Alle kan møde op til et lokaludvalgsmø-
de. Det første kvarter af mødet er forbe-
holdt spørgetid fra borgerne, og også du 
er altid velkommen. 
Mødedagsordener ses på www.bispe-
bjerglokaludvalg.kk.dk
         Alex Heick
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Næste møde  i  
    lokaludvalget er 
       torsdag 21. september kl. 19
   Mødet holdes på Biblioteket
     Rentemestervej

Antallet af sager, som lokaludvalget har 
arbejdet med i 2017 har været stort. Over 
hundrede større og mindre ting. 
Sommetider lykkes alt over forventning, 
andre gange enten lykkes det delvis eller 
slet ikke,- sommetider lykes det ikke, fordi 
ting tit skal have tid til at modnes 

Busser
Flere sager trænger sig på for det nye lo-
kaludvalg straks i det nye år. 
Mange lokale busforbindelser påtænkes 
enten omlagt eller nedlagt, når Metroen 
ved Nørrebro Station indvies i 2019. Hø-
ringsfasen vil være i starten af 2018, og 
lokaludvalget skal bidrage til den lokale 
høringsproces. 

Lundehustorvet og andre nye sager
Projekteringen af et Lundehustorv  i det 
østligeste hjørne af Emdrup er finansieret,  
men anlægget heraf er ikke. Det skal der 
tages fat på, så torvet forhåbentlig kan 
være klar i 2019.
Der kommer en række lokalplansager, hvor 
vi skal bidrage til den lkokale høringspro-
ces: I februar starter udarbejdelse af en 
lokalplan for området mellem Nørrebro 
Bycenter og Tagensvej, hvor der planlæg-
ges et større boligbyggeri. 
Ved Bomhusvej tæt på Lyngbyvej lukker 
Carolineskolen, og der påregnes et stort 
boiligbyggeri.  En lokal høringsfase vil ske 
i løbet af foråret. 
Der vil også i løbet af 2018 blive en lokal 
høringsfase vedrørende Kampsportens 
Hus på den såkaldte Skodagrund. 
En ting som kommer til at fylde meget i 
nogle år fremover vil være byggeri på den 
såkaldte ISS grund i Nordvestkvarteret, 
som er et kæmpestor område. Her vil det 
for os være en prioritet, at et nybyggeri 
giver noget tilbage til lolkalområdet i form 
af et grønt opholdsområde eller lignende. 

Nørrebro Stationsområde m.v.
Vi er også nødt til også at fortsætte bestæ-
belserne for at Nørrebro Stationsområde 
bliver moderniseret. Lige nu ligner det 
en krigszone, og det bliver det ved med 
at gøre, når Metroen er klar, hvis der ikke 
iværksættes retablering af området efter 
at det har været byggeplads. Forunderligt 
nok er der ikke truffet beslutning herom. 
Vigtigst er selvsagt et fremtidigt Nørre-
bro Torv foran Føtex og Folmer Bendtsens 
Plads, men byrummet langs banen og un-
der banen har enormt potentiale, og for-
tjener en bedre skæbne end nu, hvor det 
bare ligger hen. 

Der er i år udarbejdet en helhedsplan for 
Utterslev Mose. Nu kommer arbejdet med 
at sikre, at det ikke bare bliver en plan der 
ligger i en skuffe, men at det også bliver 
til virkelighed.  

Bispebjerg Bydelspulje
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg
Vil du være med til at gøre Bispebjerg til en sjovere, 
grønnere, tryggere og mere attraktiv bydel? Har du en idé 
til et projekt eller arrangement, der kan hjælpe bydelen på 
vej?  Så kan du søge om økonomisk støtte fra Bispebjerg 
Bydelspulje. Puljen fordeler årligt op til 2 millioner kroner 
til lokale projekter. Bispebjerg Lokaludvalg administrerer 
puljen på vegne af Københavns Kommune.
 
Formål
Bydelspuljen er til for borgere, netværk, foreninger, og 
organisationer i Bispebjerg Bydel. 
Bydelspuljen støtter initiativer, der fremmer nærdemo-
krati, bydelsidentitet og netværk. 
Dialog, samarbejde og fælleskab i bydelen er nogle af 
de aktiviteter, som kan få støtte fra puljen. 
Men også tiltag, der forskønner bydelen, kan modtage 
støtte. Læs mere i retningslinierne.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristerne for 2018 er 1. februar, 1. maj, 1. 
september og 1. november.
 
Ansøgningsskema 
Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvis du vil søge 
om økonomisk støtte fra Bydelspuljen. Din ansøgning 
må højst fylde 7 sider inklusiv eventuelle bilag. 
Du kan sende ansøgningsskemaet elektronisk eller i 
papirudgave til sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg. 

Hvis du modtager støtte på over 30.000 kroner, skal 
du udfylde et evalueringsskema og sende det til 
sekretariatet, når projektet er afviklet.

Kontakt
Bispebjerg Lokaludvalgs Sekretariat, Rentemestervej 76, 
2400 NV.  Telefon: 26 11 57 18/ 26 25 10 17
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk.
Læs mere på http://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/
om-lokaludvalget/bispebjerg-bydelspulje/

Lokaludvalgets perspektiv



VALG TIL BISPEBJEG LOKALUDVALG  – STIL OP – BLIV HØRT – GØR EN FORSKEL…

Når marts nærmer sig enden, 
skal der vælges nye repræsen-
tanter til de 12 lokaludvalg i 
Københavns Kommune, og i 
Bispebjerg skal der findes 14-15 
medlemmer blandt de omkring 
600 opstillingsberettigede for-
eninger, netværk og andre bor-
gergrupper, som i dag styrker 
lokalområdet.

Lokaludvalget arbejder for 
at sætte bydelen på dagsor-

denen og spiller som bindeled 
mellem bydel og rådhus en 
vigtig rolle i den politiske proces 
i kommunen. Det handler om at 
have øje for borgernes interesser 
og hjælpe med, at politikerne på 
Rådhuset har et velbegrundet 
beslutningsgrundlag. 

”Fælles for alle byens lokal-
udvalg er kærligheden til Køben-
havn og en særlig kærlighed 
til netop de kvarterer, som de 

repræsenterer”, siger overborg-
mester Frank Jensen, der ser en 
stor styrke i det helt nære.

”Hvert udvalg har en særlig 
forståelse for de ønsker og 
behov, som findes i deres nabo-
lag. Det er en stor styrke. Lokal-
udvalgene har en vigtig opgave 
i at udvikle det lokale byliv og 
sikre, at københavnerne bliver 
hørt i sager, der berører deres 
nærområde”. 

EN BYDEL I FORANDRING 
De seneste år har Bispebjerg 
været igennem en positiv udvik-
ling. Bydelen tiltrækker nye 
kulturinstitutioner, spændende 
byggeprojekter og mange fra 
de kreative erhverv, men der er 
stadig store udfordringer for 
bydelen på blandt andre de 
sociale og trafikale områder.

Lige nu prioriterer Loka-
ludvalget projekter omkring 

Ryparken og Utterslev Mose 
samt Nørrebro Stationsom-
råde, mødesteder i byens rum 
og bedre kvalitet i de grønne 
områder. Du kan være med til 
at påvirke Bispebjerg Lokalud-
valgs dagsorden. Som medlem 
af Lokaludvalget vil du være 
med til at få lokaludvalgets sager 
i mål gennem de næste fire år. 
Derudover fordeler Bispebjerg 
Lokaludvalg hvert år omkring 
2,5 mio. kroner fra den såkaldte 
Bydelspulje til projekter og akti-
viteter, der kan øge livskvaliteten 
i Bispebjerg og gøre bydelen til 
et endnu bedre sted at bo. 

Og det lokale engagement 
fører resultater med sig. En af de 
største succeser for Bispebjerg 
Lokaludvalg har i den sidste tid 
været at sætte modernisering af 
Ryparken Idrætsanlæg på dags-
ordenen. Det har medført at der 
er afsat 53 mio. kr. til et nedslidt 

idrætsanlæg, der bliver renove-
ret men også nytænkt som et 
mødested for lokalområdet. 

Klub Bispebjerg og Område-
fornyelse Nordvest har sammen 
med Lokaludvalget været med 
til at arbejde for at realisere en 
fællesskabets plads på Smede-
toften, som nu kan blive til virke-
lighed. Og så er der selvfølgelig 
kampen for en grønnere Utter-
slev Mose og bedre forhold for 
klubbørn. 

Vigtigheden af lokaludval-
get fremhæves også af Frank 
Jensen ”Bispebjerg Lokaludvalg 
går forrest i kampen for et trygt 
lokalområde, hvor der er godt 
at bo. Det er et vigtigt arbejde i 
en tid, hvor bandekonflikten har 
udfordret vores tryghedsfølelse. 
Jeg er glad for, at vi med bud-
gettet for 2018 får finansieret et 
stort løft af Smedetoften.”

MED 
INDFLYDELSE 
SKAL BYDELEN 
BYGGES

I marts skal der vælges nye 
lokaludvalg over hele København, og 
hvis du vil være med til at præge de 
politiske beslutninger i bydelen, er 
det her, du skal holde dig til

TAGE HENSEL, ER REPRÆ-
SENTANT FOR FORENINGEN 
KULTUR 2400 I LOKALUDVAL-
GET: ”Jeg er formand for Kultur 

2400, som er en forening, der 
benytter værkstedslokaliteterne 
på Biblioteket på Renteme-
stervej. Det er både mennesker 

og lokalområdet, som har min 
interesse – og jeg har i snart 4 
år samarbejdet med dygtige og 
interesserede foreningsmen-
nesker. Jeg synes, det er både 
spændende og udfordrende, 
at jeg gennem lokaludvalgsar-
bejdet, har bidraget med ideer 
og fakta fra både Utterslev, Fug-
lekvarteret, Ryparken, Emdrup, 
Bispebjerg og Nordvest, - ja, fra 
alle dele af vores lokalområde - 
og på den måde få politikerne 
på Rådhuset gjort opmærksom 
på vores ønsker og udfordringer

Efter det sidste lokalud-
valgsvalg blev der nedsat to 
underudvalg, og jeg meldte mig 

både til bylivsudvalget og bymil-
jøudvalget.  I bylivsudvalget har 
jeg blandt andet beskæftiget 
mig med brobygning mellem 
skoler og erhvervsvirksomheder, 
integration og beskæftigelse, 
tryghedsløft, sundhed samt 
fritidstilbud til både ældre og 
unge. Senest var jeg med til at få 
gjort politikerne opmærksom på 
Ryparkens Idrætsanlæg, som vir-
kelig trænger til et renoverings-
løft. Og som nu i år er kommet 
på budgettet for 2018, så det er 
herligt at se, hvordan noget kan 
lykkedes. 

Det andet udvalg, jeg er 
medlem af, er bymiljøudvalget, 

hvor jeg med min erfaring fra 
mit arbejdsliv har deltaget i for-
skellige arbejdsgrupper som 
blandt andet omhandlede lokal 
trafik og parkering, og her fik 
jeg  muligheden for at deltage 
i en arbejdsgruppe vedrørende 
et forslag om en ny Letbane på 
Frederikssundsvej. I arbejdsgrup-
pen kunne jeg bidrage med mit 
kendskab til de lokale forhold. 
Bymiljøudvalget har fokus på 
både lokale byggeopgaver og 
natur- og miljøområdet.  Eksem-
pelvis afholdte vi et netværksse-
minar med emnet “Naturen som 
social løftestang” og vi har været 
med til at udvikle et  budgetøn-

ske om at opstille  en ny Natur 
Dome på Bispebjerg. Det er et 
nyt forslag, der har været rigtig 
interessant at arbejde med. 

En af de nyeste sager har 
været arbejdet med udarbej-
delsen af et skitseforslag for 
omdannelsen af et lidt trist gråt 
område tæt ved Lundehuskirken 
og Emdrupvej/Lyngbyvejen, til 
et nyt grønt torv og lokalt møde-
sted (Lundehustorvet). Det sker i 
et godt samarbejde med bolig-
foreningen i området. Jeg er glad 
for og synes, det er spændende 
på denne måde at være med til 
at bidrage til små løft i det lokale 
område”. 

BISPEBJERG 
 ❚ Bispebjerg består af 5 kvar-

terer: Nordvest, Bispebjerg, 
Utterslev, Ryparken-Lunde-
hus og Emdrup. 

 ❚ Der bor cirka 55.135 borgere 
i bydelen (opgjort i 2016). 

LOKALUDVALGET 
 ❚ Har eksisteret siden 2007
 ❚ Består af 23 medlemmer
 ❚ Medlemmerne vælges for 

en 4-årig periode
 ❚ 14-15 medlemmer repræ-

senterer frivillige organisati-
oner, brugerbestyrelser samt 
andre foreninger med lokale 
aktiviteter

 ❚ Cirka 8 medlemmer er poli-
tisk udpeget og repræsen-
terer de partier, der sidder 
i Borgerrepræsentationen. 
Disse medlemmer skal have 
bopæl i bydelen. 

VALG TIL  
LOKALUDVALGET 
 ❚ På valgmødet den 7. marts 

2018 vælges medlemmer 
samt suppleanter til Lokal-
udvalget.

 ❚ Alle, der er fyldt 18 og er 
udpeget af en forening med 
aktiviteter i Bispebjerg, kan 
stille op til valget. Du behø-
ver ikke bo i bydelen.

 ❚ Hver forening, bruger-
bestyrelse, netværk eller 
organisation kan tilmelde en 
repræsentant til valgmødet 
i marts.

 ❚ Alle kandidater skal være 
skriftligt tilmeldt til valgmø-
det senest den 21. februar til 
lokaludvalgets sekretariat.

 ❚ En forening kan godt 
deltage i valgmødet uden 
nødvendigvis at stille op til 
selve valget

 ❚ En forening skal have 
mindst to medlemmer, skal 
have vedtægter, og der skal 
foreligge et referat fra sene-
ste ordinære general-for-
samling, bestyrelsesmøde 
el. lign. Disse skal sendes ind 
til Lokaludvalget senest to 
uger inden valgmødet. 

VIGTIGE DATOER 
 ❚ Vil du vide mere-møde – 16. 

januar 2018 
 ❚ Tilmeldingsfrist – 21. februar 

2018 
 ❚ Informationsmøde for til-

meldte – 27. februar 2018 
 ❚ Valgmøde – 7. marts 2018  

Alle møder afholdes på Biblio-
teket, Rentemestervej 76, 2. sal. 
Læs mere om valget på: http://
www.bispebjerglokaludvalg.
kk.dk/valg-til-bispebjerg-lokal-
udvalg-2018/
Hvis du har spørgsmål kan du 
også kontakte Lokaludvalgs-
sekretær Lars Christensen på 
telefon.: 26 25 10 17.

Foto: Stefan Ravn 

Foto: Stefan Ravn 
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Af Lennart Frandsen, Tage Hensel og Tom Jørgensen
Medlemmer af Bispebjerg Lokaludvalg

Hvem kender ikke til det i en travl handelsgade at 
skulle kante sig frem på fortovet mellem tøjstati-
ver, cafeborde og -stole, flag, store opstillinger af 
frugt og grønt, cykelstativer og skilte mv.? 
Det er alt sammen noget, der skaber liv - et rigt 
forretningsliv og de fleste klarer det nok. 
Men hvad med fremkommeligheden for menne-
sker med handicap, for ældre og gangbesværede, 
for den unge mor med tvillingebarnevognen for 
slet ikke at tale om kørestolsbrugere? Hvad er vil-
kårene for dem?

Tilgængelighed for færdsealshandicappede
Københavns Kommune har iværksat et initiativ 
med titlen: ”Bedre tilgængelighed for færdsels-
handicappede” med inddragelse af bl.a. lokalud-
valgene. 
Bispebjerg Lokaludvalg har valgt at gribe denne 
opgave an på en konkret og illustrativ måde. 
I sommeren 2017 foretog udvalgsmedlemmer 
sammen med Sven Knudsen, der er formand for 
Københavns Handicapråd og som er kørestols-
bruger, en gennemgang af tilgængeligheden på 
en strækning på Frederikssundsvej.
Sven Knudsens deltagelse som kørestolsbruger 
illustrerede konkret, hvilke hindringer for tilgæn-
geligheden man kan møde. 
Turen blev gennemført på strækningen på for-
tovene på Frederikssundsvej fra Lyngsies Plads 
til Uglevej og derefter tilbage på det modsatte 
fortov til Lyngsies Plads. Andre lokaliteter i vo-
res bydel kunne være valgt, men valget faldt på 
netop denne strækning, fordi den rummer et rigt 
forretningsliv, hvor der kunne forudses at der var 
problemer med fremkommeligheden.
Var der så problemer? Ja ikke uventet var der mas-
sive problemer.

Strækningen blev gennemfotograferet på tu-
ren og der blev gjort flittige notater. Det hele er 
mundet ud i en rapport fra lokaludvalget med 

billedmaterialet og beskrivelser af problemer 
som blev iagttaget. Rapporten er sendt til Kø-
benhavns Kommune. I nogle tilfælde taler bil-
lederne helt for sig selv og behøver egentlig 
ikke en forklaring.

Konklusioner og forslag
Lokaludvalget har i sin henvendelse til kommu-
nen henvist til reglerne for passage på fortove, 
hvorefter et sammenhængende fortovsforløb 
skal have en fri bredde på 1,5 m. 
Af rapporten fremgår det, at der er mange 
steder på den undersøgte strækning der ikke 
overholder dette krav.

Lokaludvalget har desuden henvist til, at det er 
kommunen, der har ansvaret for at håndhæve 
reglerne, og har efterlyst at kommunen tager 
initiativ til at sikre fremkommeligheden. 

Udvalget har i den forbindelse peget på at 
der er behov for at kommunen udarbejder en 
informationsfolder-gerne på flere sprog- der 
kan oplyse den enkelte forretningsdrivende om 
reglerne på området. 

Udvalget har også peget på at der bør være et 
systematisk tilsyn af gadebilledet, hvor mang-

lende overholdelse af de gældende regler 
kunne bliver påtalt. 
Dette behov skærpes efter udvalgets 
opfattelse af, at forretningsdrivende, der 
overholder de gældende regler, kan føle 
sig udsat for ubillig konkurrence ved at 
konkurrenterne kan brede sig ud på for-
tovene, uden at det tilsyneladende med-
fører nogen konsekvenser. 

Det bliver spændende at se hvad lokalud-
valgets initiativ eventuelt måtte føre til.  
Et mere systemtatisk tilsyn af gade og vej 
kunne også have andre fordele end bare 
for handicaptilgængeligheden. 
Defekte bænke, riste, belysning med vi-
dere kunne samme person sagtens se på 
ved samme lejleihed. 

Som opfølgning vil lokaludvalget i for-
året 2018 invitere den kommende og nye 
Teknik- og miljøborgmester med på en 
tur i en kørestol på fortovene i en travl 
handelsgade i vores bydel.

Så kan borgmesteren med egne øjne se, 
hvilke problemer nogle forretningsdri-
vendes undertiden ulovlige anvendelse 
af fortovsarealerne medfører.

Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede

Bydelspladsen vinder national pris

Forpladsen foran BIBLIOTEKET på Rente-
mestervej har i oktober fået tildelt Dansk 
Landskabspris 2017
Kulturminister Mette Bock uddelte prisen til 
tegnestuen Schønherr og COBE, der på team-
ets vegne modtog prisen ved et arrangement 
i Nationalmuseet. 
Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL og 
partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, 
uddybede på juryens vegne, hvorfor man havde 
besluttet at hædre forpladsen ved Biblioteket 
som vinder
»Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kultur-
hus åbner sig mod omgivelserne, er inkluderen-
de og ikke afgrænsende, som man ellers kunne 
risikere ved en plads i et så trafikeret kryds. 
Det succesfulde resultat ses i den flittige brug 
af hus og forplads, der trods den hårde lokation 
altid er befolket. 
Forpladsen er på fineste vis et multifunktionelt 
byrum, der både rummer opholdsmuligheder 
og aktivitetsområder, samtidig med at det opfyl-
der nutidens tilgængelighedskrav. Den rumska-
bende beplantning fremstår med stor frodighed 
og giver nicher, der tillader trygt ophold. 
Forpladsens terrasser og bede er sammen-
tænkt med et LAR-anlæg, der både arbejder 
med nedsivning og forsinkelse. Forpladsen er 
et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder. 
Som en del af projektet har teamet gennemført 
en vigtig og grundig borgerinddragelsesproces, 
der tjener til inspiration for branchen.«
Det er 8. gang, at Dansk Landskabspris udde-
les. Prisen er på 70.000 kroner og uddeles af 
Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirk-
somheder og Danske Landskabsarkitekter i fæl-
lesskab. Juryen består af repræsentanter for de 
tre organisationer samt to uvildige medlemmer.
                                                                              AHe
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VALG TIL BISPEBJEG LOKALUDVALG  – STIL OP – BLIV HØRT – GØR EN FORSKEL…

I politik – som i alle livets forhold 
– skal der prioriteres, og lige nu 
er Bispebjerg Lokaludvalg opta-
get af at skabe en sammenhæn-
gende bydel og mødesteder, 
der understøtter fællesskaber 
på tværs af sociale og kulturelle 
forskelle. Bispebjerg skal være en 
bydel for alle.

MED EVENTS SKABER VI 
FÆLLESSKAB OG POLITISK 
OPMÆRKSOMHED
Der er dog vidt forskellige måder 
at gøre politikerne opmærksom 
på disse problematikker, fortæl-
ler Rasmus Jensen, medlem af 
Lokaludvalget for EF Ørnegår-
den, der i de sidste fire år har 
engageret sig i at påvirke byde-
len til det bedre. 

En måde at tiltrække poli-
tikernes opmærksomhed, har 
eksempelvis været at tage sagen 
i egen hånd og give borgerne 
en stemme, som til gadefesten 
”Vælt muren”. Her var 225 lokale 
borgere samlet for i fællesskab 
at vælte en to meter høj mur, der 
isolerede Smedetoften 12 fra de 
omkringliggende omgivelser. 
Ideen med at rive muren ned 
var grundlæggende at øge tryg-
heden omkring Ungdomsklub-
ben på Smedetoften. Naboer 
og andre borgere havde opfat-
tet det nedslidte område bag 
muren som problematisk, da der 
foregik et omfattende hashsalg i 
skjul fra gaden: 

”Når jeg tænker på Smede-
toften og ’vælt muren’, arrange-
mentet, så er det ikke så meget 
udfordringerne der fylder i 
mit minde om det, det er mere 
opbakningen og entusiasmen, 
det var rigtig fedt at så mange 
lokale og unge brugere af stedet 
som mødte op og bare var oprig-
tigt glade. Glade for at der ”skete 
noget” – nu havde de råbt på 
kommunen, så længe, og følte 
at ingen hørte dem. Så selvom vi 
bare fjernede nogle meter mur-
sten, så var symbolikken meget 
stærk.” fortæller Rasmus. 

Flere politikere fra Borger-
repræsentationen var til stede 
til ”Vælt muren” i 2015, hvor 
Lokaludvalgets hovedformål var 
at sætte fokus på, at de unge 
fra Klubben og borgere i nær-
området, havde behov for et 
tryghedsfremmende byrum på 
Smedetoften. Pladsen på Sme-
detoften fik 11,2 millioner til et 
nyt byrum i budgetforhandlin-
gerne for 2018.

LOKALT NØRDERI ER LIGE 
SAGEN 
Det er ikke blot begivenhe-
der som ”Vælt muren”, der 
har været givende, Rasmus 
er også blevet klogere på, 
hvordan virkelighedens lokal-
planlægning og byudvikling 
fungerer: 

”Det er svært, om ikke umu-
ligt, ikke at lære sit kvarter eller 
hele bydelen, bedre at kende, når 
man sidder i Lokaludvalget. Det 
kommer helt af sig selv, når man 
skal tage stilling til et hørings-
svar om en sag på et bestemt 
gadehjørne, så må man jo lige 
svinge cyklen forbi. Man bliver 
lige pludselig meget klog på et 
meget lokalt sted og niveau. Og 
det føles rart og godt at kunne 
nørde noget på den måde, synes 
jeg”

Der er dog stadigvæk nok 
at tage fat på, og til spørgsmålet 
”Hvordan kan politikerne gøre 
bydelen endnu bedre?” svarer 
Rasmus: 

”Bo der – hvis jeg må svare 
lidt frækt! Der burde være en 
regel om at borgerrepræsenta-

tionen skulle repræsentere alle 
bydele efter indbygger antal. Det 
er fortvivlende at se, hvordan 
nogle bydele bliver forfordelt i 
forhold til andre”.

BLIK FOR BYDELEN I DEN 
OVERORDNEDE BYPLAN-
LÆGNING 
Og Lokaludvalget må fortsat 
kæmpe for en mere sammen-
hængende bydel med blandede 
boligformer og størrelser: 

”Vi må fortsætte med at 
kræve familieboliger af god kva-
litet, der blandes med de billige 
små boliger, som der er mange 
af i NV kvarteret og fastholde en 
generel andel af alment, når der 
bygges nyt eller om. Det er så trist, 
hvis det hele er ’ungdomsboliger’ 
og med det mener jeg, små billige 

lav-kvalitets ejerlejligheder, som 
betegnelsen dækker over nu” kon-
staterer Rasmus. 

I løbet af de sidste år har 
Lokaludvalget afholdt flere 
arrangementer, der har haft 
fokus på, hvad den gode byud-
vikling i Nordvest egentlig er. Her 
har blandt andet Københavns 
stadsarkitekt, Tina Saaby og tid-
ligere chef i Center for Byudvik-
ling Ingvar Sejr Hansen deltaget, 
så borgere og Lokaludvalget 
kunne debattere og stille spørgs-
mål om fremtidens Nordvest. 

Lokaludvalgets har længe 
kæmpet for at bydelen får blan-
dede boligformer - og størrelser, 
flere grønne åndehuller og at 
lokalplaner bliver et brugbart 
instrument til den byudvikling, 
som efterspørges lokalt. 

EKSEMPLER PÅ VISIONER 
FOR BYDELEN 
Lokaludvalget har sat fokus 
på disse fem princippet for 
byudviklingen i Bispebjerg, 
som indgår i bydelsplanen for 
2017: 

■ MERE KVALITET I 
DE STORE GRØNNE 
OMRÅDER
Nogle dele af Bispebjerg er 
beriget med store grønne 
områder, således at bydelen 
samlet set er en af Københavns 
mest grønne bydele. Vedlige-
holdelsen af disse tærer på de 
få driftsressourcer, og samtidig 
begrænses biodiversiteten. 
Lokaludvalget arbejder for 
mere biodiversitet, oprensning 
af søvandet, bedre tilgængelig-
hed og flere faciliteter i mosen.
 
■ DET INDUSTRIELLE 
MILJØ 
Fortællingen om Nordvest er 
stærkt knyttet til områdets 
gamle industribygninger. 
Her er en bygningsarv, der 
danner rammen om områdets 
identitet. Der kan i fremtiden 
ske investeringer i grunde, 
der huser de ældre industri-
bygninger, hvilket kan betyde 
nedrivning. Lokaludvalget 
ønsker fremadrettet at arbejde 
med den industrielle arv og 
tage hånd om, hvordan den 
kan samtænkes med den 
fremtidige udvikling, når byen 
fortættes.
 
■  BEDRE FREMKOMME-
LIGHED FOR ALLE
Bispebjerg Lokaludvalg vil 
arbejde for et godt cykelstinet-
værk, så borgerne nemt, trygt 
og bæredygtigt kan færdes 
i byens rum. Den kollektive 
trafik skal styrkes. Der er sær-
ligt behov for at skabe bedre 
forbindelser på tværs af byde-
len og der ønskes en letbane, 
som går ind til centrum.
 
■ MØDESTEDER SOM 
UNDERSTØTTER DIALOG 
OG SOCIALE FÆLLESS-
KABER
Bedre faciliteter er en 
nødvendighed for at skabe 
samlingspunkter, hvor men-
nesker mødes og får lyst til at 
engagere sig i det. Mødesteder 
fremmer det lokale fællesskab, 
hvilket kan have afsmittende 
positiv effekt på det omkring-
liggende boligområdes sam-
menhængskraft. Lokaludvalget 
arbejder på at skabe mødeste-
der i bydelen.
 
■ FOKUS PÅ DET GODE 
NABOSKAB I BYENS RUM 
OG FOREBYGGELSE AF 
FLERE UNGE KRIMINELLE
Fra 2017 er der indgået en 
partnerskabsaftale indenfor 
Områdefornyelse Nordvest, 
hvor politi, den boligsociale 
indsats, civilsamfund og kom-
munale forvaltninger arbejder 
på konkrete løsningsmulig-
heder. Lokaludvalget støtter 
samarbejdet og vil arbejde på 
at kortlægge viden om utryg-
hed samt fokusere på at skabe 
fysiske byrumsforbedringer, 
der kan fremme trygheden.
Læs mere om mærkesagerne 
i Bispebjergs Bydelsplan 2017 
på www.bispebjerglokalud-
valg.kk.dk

Foto: Rasm
us Jensen 

MIT STØRSTE ØJEBLIK I LOKALUDVALGET...
DITTE EKMANN, REPRÆ-
SENTERER SOCIALDEMO-
KRATIET I LOKALUDVALGET: 
”Lokaludvalget er for mig 
det mest fantastiske sted for 
lokaldemokrati. Alle medlem-
mer vil det bedste for deres 
bydel og når vi står sammen, 
så bliver der faktisk også 
lyttet i borgerrepræsentatio-
nen på Rådhuset. 

Vi kan få lov til at gå op i 
stort og småt. Fra hvor burde 
der være en ekstra bænk eller 
et ekstra træ til oprejsning og 
bedre udnyttelse af Utterslev 
Mose. Det er selvfølgelig ikke alt, 
der kan blive gennemført lige 
nu og her eller i det hele taget. 

Men jeg oplever at vi bliver taget 
alvorligt.

I mit eget område ude ved 
Ryparken har vi været med 
til at skubbe på for at få flere 
penge til Ryparkens Idræts-
anlæg, så denne kan blive 
renoveret og blive et sted 
man gider komme og mødes. 
Derudover har vi fået skaffet 
penge til udviklingen af et 
torv lige ved siden af Lunde-
hus Kirken, så det blive et rart 
sted at mødes i vores område 
og som kan binde vores del af 
byen sammen.

Et stort øjeblik har jeg svært 
at pege på. De ting, vi får gen-
nemført kan kun lade sig gøre 

fordi hele udvalget står sammen, 
at vi har et stærkt formandskab 
og et sekretariat, der gør, at 
selvom det er frivilligt, er vi rustet 
til de forskellige opgaver, vi skal 
løse.

Det er lokalpolitik, hvor 
det kan ses, at der sker noget 
og nogle af resultaterne viser 
sig hurtigt, hvilket er meget 
tilfredsstillende. Selvfølge-
lig er der også sager på den 
meget lange bane, men man 
er aldrig i tvivl om, at det vi 
gør og arbejder for, det bety-
der noget - og man har en 
direkte indflydelse på, hvor-
dan vores bydel skal være nu 
og i fremtiden.”

Foto: Stefan Ravn 

MED LOKALUDVALG KAN DU FÅ  
LOKAL INDFLYDELSE I KOMMUNEN 
Bispebjerg har én af de største andele af udsatte byområder i København. I de udsatte 
byområder er en overrepræsentation af en række problematikker, alt fra nedslidte byrum, 
mangel på blandede boligformer til utryghed og lavere fritidsdeltagelse. Problematikker 
Lokaludvalget mener, der skal handles på. 
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I politik – som i alle livets forhold 
– skal der prioriteres, og lige nu 
er Bispebjerg Lokaludvalg opta-
get af at skabe en sammenhæn-
gende bydel og mødesteder, 
der understøtter fællesskaber 
på tværs af sociale og kulturelle 
forskelle. Bispebjerg skal være en 
bydel for alle.

MED EVENTS SKABER VI 
FÆLLESSKAB OG POLITISK 
OPMÆRKSOMHED
Der er dog vidt forskellige måder 
at gøre politikerne opmærksom 
på disse problematikker, fortæl-
ler Rasmus Jensen, medlem af 
Lokaludvalget for EF Ørnegår-
den, der i de sidste fire år har 
engageret sig i at påvirke byde-
len til det bedre. 

En måde at tiltrække poli-
tikernes opmærksomhed, har 
eksempelvis været at tage sagen 
i egen hånd og give borgerne 
en stemme, som til gadefesten 
”Vælt muren”. Her var 225 lokale 
borgere samlet for i fællesskab 
at vælte en to meter høj mur, der 
isolerede Smedetoften 12 fra de 
omkringliggende omgivelser. 
Ideen med at rive muren ned 
var grundlæggende at øge tryg-
heden omkring Ungdomsklub-
ben på Smedetoften. Naboer 
og andre borgere havde opfat-
tet det nedslidte område bag 
muren som problematisk, da der 
foregik et omfattende hashsalg i 
skjul fra gaden: 

”Når jeg tænker på Smede-
toften og ’vælt muren’, arrange-
mentet, så er det ikke så meget 
udfordringerne der fylder i 
mit minde om det, det er mere 
opbakningen og entusiasmen, 
det var rigtig fedt at så mange 
lokale og unge brugere af stedet 
som mødte op og bare var oprig-
tigt glade. Glade for at der ”skete 
noget” – nu havde de råbt på 
kommunen, så længe, og følte 
at ingen hørte dem. Så selvom vi 
bare fjernede nogle meter mur-
sten, så var symbolikken meget 
stærk.” fortæller Rasmus. 

Flere politikere fra Borger-
repræsentationen var til stede 
til ”Vælt muren” i 2015, hvor 
Lokaludvalgets hovedformål var 
at sætte fokus på, at de unge 
fra Klubben og borgere i nær-
området, havde behov for et 
tryghedsfremmende byrum på 
Smedetoften. Pladsen på Sme-
detoften fik 11,2 millioner til et 
nyt byrum i budgetforhandlin-
gerne for 2018.

LOKALT NØRDERI ER LIGE 
SAGEN 
Det er ikke blot begivenhe-
der som ”Vælt muren”, der 
har været givende, Rasmus 
er også blevet klogere på, 
hvordan virkelighedens lokal-
planlægning og byudvikling 
fungerer: 

”Det er svært, om ikke umu-
ligt, ikke at lære sit kvarter eller 
hele bydelen, bedre at kende, når 
man sidder i Lokaludvalget. Det 
kommer helt af sig selv, når man 
skal tage stilling til et hørings-
svar om en sag på et bestemt 
gadehjørne, så må man jo lige 
svinge cyklen forbi. Man bliver 
lige pludselig meget klog på et 
meget lokalt sted og niveau. Og 
det føles rart og godt at kunne 
nørde noget på den måde, synes 
jeg”

Der er dog stadigvæk nok 
at tage fat på, og til spørgsmålet 
”Hvordan kan politikerne gøre 
bydelen endnu bedre?” svarer 
Rasmus: 

”Bo der – hvis jeg må svare 
lidt frækt! Der burde være en 
regel om at borgerrepræsenta-

tionen skulle repræsentere alle 
bydele efter indbygger antal. Det 
er fortvivlende at se, hvordan 
nogle bydele bliver forfordelt i 
forhold til andre”.

BLIK FOR BYDELEN I DEN 
OVERORDNEDE BYPLAN-
LÆGNING 
Og Lokaludvalget må fortsat 
kæmpe for en mere sammen-
hængende bydel med blandede 
boligformer og størrelser: 

”Vi må fortsætte med at 
kræve familieboliger af god kva-
litet, der blandes med de billige 
små boliger, som der er mange 
af i NV kvarteret og fastholde en 
generel andel af alment, når der 
bygges nyt eller om. Det er så trist, 
hvis det hele er ’ungdomsboliger’ 
og med det mener jeg, små billige 

lav-kvalitets ejerlejligheder, som 
betegnelsen dækker over nu” kon-
staterer Rasmus. 

I løbet af de sidste år har 
Lokaludvalget afholdt flere 
arrangementer, der har haft 
fokus på, hvad den gode byud-
vikling i Nordvest egentlig er. Her 
har blandt andet Københavns 
stadsarkitekt, Tina Saaby og tid-
ligere chef i Center for Byudvik-
ling Ingvar Sejr Hansen deltaget, 
så borgere og Lokaludvalget 
kunne debattere og stille spørgs-
mål om fremtidens Nordvest. 

Lokaludvalgets har længe 
kæmpet for at bydelen får blan-
dede boligformer - og størrelser, 
flere grønne åndehuller og at 
lokalplaner bliver et brugbart 
instrument til den byudvikling, 
som efterspørges lokalt. 

EKSEMPLER PÅ VISIONER 
FOR BYDELEN 
Lokaludvalget har sat fokus 
på disse fem princippet for 
byudviklingen i Bispebjerg, 
som indgår i bydelsplanen for 
2017: 

■ MERE KVALITET I 
DE STORE GRØNNE 
OMRÅDER
Nogle dele af Bispebjerg er 
beriget med store grønne 
områder, således at bydelen 
samlet set er en af Københavns 
mest grønne bydele. Vedlige-
holdelsen af disse tærer på de 
få driftsressourcer, og samtidig 
begrænses biodiversiteten. 
Lokaludvalget arbejder for 
mere biodiversitet, oprensning 
af søvandet, bedre tilgængelig-
hed og flere faciliteter i mosen.
 
■ DET INDUSTRIELLE 
MILJØ 
Fortællingen om Nordvest er 
stærkt knyttet til områdets 
gamle industribygninger. 
Her er en bygningsarv, der 
danner rammen om områdets 
identitet. Der kan i fremtiden 
ske investeringer i grunde, 
der huser de ældre industri-
bygninger, hvilket kan betyde 
nedrivning. Lokaludvalget 
ønsker fremadrettet at arbejde 
med den industrielle arv og 
tage hånd om, hvordan den 
kan samtænkes med den 
fremtidige udvikling, når byen 
fortættes.
 
■  BEDRE FREMKOMME-
LIGHED FOR ALLE
Bispebjerg Lokaludvalg vil 
arbejde for et godt cykelstinet-
værk, så borgerne nemt, trygt 
og bæredygtigt kan færdes 
i byens rum. Den kollektive 
trafik skal styrkes. Der er sær-
ligt behov for at skabe bedre 
forbindelser på tværs af byde-
len og der ønskes en letbane, 
som går ind til centrum.
 
■ MØDESTEDER SOM 
UNDERSTØTTER DIALOG 
OG SOCIALE FÆLLESS-
KABER
Bedre faciliteter er en 
nødvendighed for at skabe 
samlingspunkter, hvor men-
nesker mødes og får lyst til at 
engagere sig i det. Mødesteder 
fremmer det lokale fællesskab, 
hvilket kan have afsmittende 
positiv effekt på det omkring-
liggende boligområdes sam-
menhængskraft. Lokaludvalget 
arbejder på at skabe mødeste-
der i bydelen.
 
■ FOKUS PÅ DET GODE 
NABOSKAB I BYENS RUM 
OG FOREBYGGELSE AF 
FLERE UNGE KRIMINELLE
Fra 2017 er der indgået en 
partnerskabsaftale indenfor 
Områdefornyelse Nordvest, 
hvor politi, den boligsociale 
indsats, civilsamfund og kom-
munale forvaltninger arbejder 
på konkrete løsningsmulig-
heder. Lokaludvalget støtter 
samarbejdet og vil arbejde på 
at kortlægge viden om utryg-
hed samt fokusere på at skabe 
fysiske byrumsforbedringer, 
der kan fremme trygheden.
Læs mere om mærkesagerne 
i Bispebjergs Bydelsplan 2017 
på www.bispebjerglokalud-
valg.kk.dk

Foto: Rasm
us Jensen 

MIT STØRSTE ØJEBLIK I LOKALUDVALGET...
DITTE EKMANN, REPRÆ-
SENTERER SOCIALDEMO-
KRATIET I LOKALUDVALGET: 
”Lokaludvalget er for mig 
det mest fantastiske sted for 
lokaldemokrati. Alle medlem-
mer vil det bedste for deres 
bydel og når vi står sammen, 
så bliver der faktisk også 
lyttet i borgerrepræsentatio-
nen på Rådhuset. 

Vi kan få lov til at gå op i 
stort og småt. Fra hvor burde 
der være en ekstra bænk eller 
et ekstra træ til oprejsning og 
bedre udnyttelse af Utterslev 
Mose. Det er selvfølgelig ikke alt, 
der kan blive gennemført lige 
nu og her eller i det hele taget. 

Men jeg oplever at vi bliver taget 
alvorligt.

I mit eget område ude ved 
Ryparken har vi været med 
til at skubbe på for at få flere 
penge til Ryparkens Idræts-
anlæg, så denne kan blive 
renoveret og blive et sted 
man gider komme og mødes. 
Derudover har vi fået skaffet 
penge til udviklingen af et 
torv lige ved siden af Lunde-
hus Kirken, så det blive et rart 
sted at mødes i vores område 
og som kan binde vores del af 
byen sammen.

Et stort øjeblik har jeg svært 
at pege på. De ting, vi får gen-
nemført kan kun lade sig gøre 

fordi hele udvalget står sammen, 
at vi har et stærkt formandskab 
og et sekretariat, der gør, at 
selvom det er frivilligt, er vi rustet 
til de forskellige opgaver, vi skal 
løse.

Det er lokalpolitik, hvor 
det kan ses, at der sker noget 
og nogle af resultaterne viser 
sig hurtigt, hvilket er meget 
tilfredsstillende. Selvfølge-
lig er der også sager på den 
meget lange bane, men man 
er aldrig i tvivl om, at det vi 
gør og arbejder for, det bety-
der noget - og man har en 
direkte indflydelse på, hvor-
dan vores bydel skal være nu 
og i fremtiden.”

Foto: Stefan Ravn 

MED LOKALUDVALG KAN DU FÅ  
LOKAL INDFLYDELSE I KOMMUNEN 
Bispebjerg har én af de største andele af udsatte byområder i København. I de udsatte 
byområder er en overrepræsentation af en række problematikker, alt fra nedslidte byrum, 
mangel på blandede boligformer til utryghed og lavere fritidsdeltagelse. Problematikker 
Lokaludvalget mener, der skal handles på. 
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LOKALUDVALGETS  
ARBEJDE
De vigtigste opgaver er:
 ❚ at arbejde med politiske 

beslutninger og sager, der 
vedrører Bispebjerg. 

 ❚ at lave forslag til Bispebjergs 
udvikling og igangsætte 
projekter, der gavner 
bydelen. Du skal derfor også 
have mod på at gennemføre 
projekter.

 ❚ at lave høringssvar til Bor-
gerrepræsentationen i sager, 
der vedrører Bispebjerg

 ❚ at være bindeled mellem 
borgerne i bydelen og politi-
kerne på Rådhuset

 ❚ at administrere Bispebjerg 
Bydelspulje på 2,5 millioner kr.

 ❚ at udarbejde en bydelsplan 
med visioner for bydelens 
fremtid. 

 ❚ at udvikle det lokale miljøar-
bejde

 ❚ at tage sager op på eget 
eller borgeres initiativ, hvis 
de har principiel betydning 
for Bispebjerg.

BISPEBJERG  
BYDELSPULJE
Du behøver ikke være medlem 
af lokaludvalget for at gøre en 
forskel i bydelen. Har du en idé, 
der kan være med til at gøre 
Bispebjerg til en lidt sjovere, 
grønnere, tryggere og mere 
attraktiv bydel, kan du søge om 
økonomisk støtte fra Bispebjerg 
Bydelspulje. Puljen fordeler hvert 
år omkring 2,5 millioner kroner 
til lokale projekter, og lokalud-
valget behandler ansøgninger 
fire gange om året. Lokalud-
valget har i år støttet mere end 
82 initiativrige projekter og 
har blandt mange andre givet 
støtte til:
 ❚ Copenhagen Trashzzfestival 
 ❚ Vibe & Tone 
 ❚ Street Society 
 ❚ Bispeparkens Kvindeklub 
 ❚ Aktivitetscenter Bispebjerg 
 ❚ Verdenskvinder 
 ❚ Kirkens Korshærs Herberg
 ❚ Lurendrejeren 
 ❚ Klub Bispebjerg 
 ❚ FLÆS 
 ❚ RIOT 

Læs mere på:  
http://www.bispebjerglokalud-
valg.kk.dk/om-lokaludvalget/
bispebjerg-bydelspulje/

MIT STØRSTE ØJEBLIK I LOKALUDVALGET...

LENNART FRANDSEN, 
REPRÆSENTERER EMDRUP 
GRUNDEJERFORENING I 
LOKALUDVALGET: ”Jeg har 
været medlem af Bispebjerg 
Lokaludvalg fra det blev stiftet. 

Man gør sig jo løbende tanker 
om nytten af det arbejde, som 
man lægger i Lokaludvalget. 
Er det umagen værd at bruge 
faktisk mange timer på det? 
Svaret er ubetinget ja! Mange 

ting gør sig gældende for at 
man kan mene det. Jeg vil 
fremhæve 4 ting, som jeg synes 
er væsentlige for arbejdet i 
Bispebjerg Lokaludvalg: 

For det første har Lokaludval-
get et enestående godt arbejdende 
sekretariat. Det er hjælpsomt, initia-
tivrigt, giver en omhyggelig forbe-
redelse af møderne i udvalget, og er 
garant for en effektiv opfølgning på 
de enkelte sager. Oplevelsen af selve 
møderne i Lokaludvalget er meget 
bekræftende for den demokratiske 
proces, som det jo også er. Alle med-
lemmer kommer til orde, og der 
hersker en ordentlig og respektfuld 
tone, og sidst og ikke mindst ledes 
møderne på en forbilledlig måde 
af Lokaludvalgets formand, der på 
et passende tidspunkt konkluderer 

efter debatten, så en beslutning kan 
træffes. Alle medlemmer føler sig 
godt behandlet. 

For det andet opnår Bispe-
bjerg Lokaludvalg mange og 
bemærkelsesværdige resultater, 
også ved at være vedholdende 
med udvalgets ønsker i de 
enkelte sager. Det kan illustre-
res ved Københavns Kommunes 
budget for 2018, der omfatter 
en række sager, som Bispebjerg 
Lokaludvalg har haft fokus på. 
Det er nærmere beskrevet i 
Bydelsavisen fra september. 

For det tredje har det vist 
sig at være en vigtig opgave for 
Lokaludvalget at være ”vagt-
hund” i forhold til kommunens 
overholdelse af lovgivningen 
og egne regler. Der sigtes her 

navnlig til overholdelse af lokal-
planer. Lokaludvalget får sager 
om dispensation fra lokalplaner 
til udtalelse. Og her har Lokal-
udvalget den grundlæggende 
holdning, at lokalplanerne skal 
overholdes efter deres ordlyd, og 
at dispensationer skal være und-
tagelsen og kun gives, hvor der 
er en god begrundelse. Lokalud-
valget har i en række sager gjort 
dette synspunkt gældende i de 
dispensationssager, som er sendt 
til høring i Lokaludvalget. Udval-
get har også rejst spørgsmålet 
generelt overfor kommunen bl.a. 
ved et velbesøgt borgermøde 
med kommunen. Kommunen 
har nu fastsat nogle nye regler 
om lokalplanproceduren, der i 
vidt omfang imødekommer de 

synspunkter som Lokaludvalget 
har gjort gældende. 

For det fjerde og sidst, men 
ikke mindst er det i lokaludvalgs-
arbejdet en stor fornøjelse at 
mødes med de andre medlem-
mer af udvalget. Det er ildsjæle 
som brænder for gode tiltag i 
vores bydel. Der er tale om med-
lemmer- ikke mindst i ledelsen 
af udvalget, der lægger rigtig 
mange arbejdstimer i lokalud-
valgsarbejdet. Ofte går man fra 
møderne i Lokaludvalget i opløf-
tet stemning efter samværet 
med medlemmer, der brænder 
for de gode tiltag i vores bydel. 
Og man tænker: tænk hvis vi ikke 
havde Bispebjerg Lokaludvalg. 
Svaret er, at så måtte det opfin-
des snarest muligt!”

Foto: Stefan Ravn 

HVORDAN KAN VI GØRE  
GADEN TRYGGERE? 
En af de større sager lige nu er de udfordringer, der er på Frederiksborgvej med utryghed og 
kriminalitet. Lokaludvalget er en del af tryghedspartnerskabet i bydelen, hvor lokale foreninger, 
borgere, boligsociale helhedsplaner og Områdefornyelse Nordvest tager aktiv del i at arbejde 
på at gøre bydelen til et bedre sted at bo. Lokaludvalget har også hjulpet lokale borgere, der har 
mobiliseret sig, til at tage gaderne tilbage

Det er ikke kun store projekter og 
langsigtede planer, Lokaludvalget 
tager sig af. Hvert år lander der 
også en del akutte sager på lokal-
udvalgets bord, og et eksempel på 
en af de større er den uholdbare 
situation på Frederiksborgvej med 
beboere, der oplever utryghed 
på grund af synlig kriminalitet og 
bandekonflikten. Lokaludvalget 

har spillet en rolle ved at afholde 
tryghedsfremmende borgermø-
der for lokale borgere – og dialog 
skabende ”På gaden møder” i 
samarbejde med politi, Område-
fornyelse Nordvest og Sikker By 
for at høre og fortælle om indsat-
ser i bydelen. 

”Lokaludvalget har støttet os 
lige siden utrygheden startede! 

De har afholdt flere borgermøder 
for at sætte fokus på hvordan vi 
lokalt kan arbejde sammen om 
at skabe en tryggere bydel. Så 
har de hjulpet os med at sprede 
vores budskab og de har støttet os 
økonomisk til fakkeloptoget. De er 
100 procent på borgernes side og 
vi kunne ikke have klaret os uden 
lokaludvalgets opbakning. Som 

borger, er det trygt at vide, at man 
altid kan henvende sig til Lokalud-
valget og få støtte og opbakning. 
Nu er vi også så heldige, at vi også 
har fået en Områdefornyelse, der 
støtter os” konstaterer Jonna, 
beboer på Frederiksborgvej og 
aktivt medlem af borgergruppen 
”Vi tager gaderne tilbage”. 

Det er Lokaludvalgets ønske, 

at der i fremtiden arbejdes for 
at styrke det gode naboskab på 
Frederiksborgvej yderligere ved 
at arbejde på at skabe fysiske 
byrumsforbedringer og møde-
steder samt fortsat at hjælpe 
de lokale borgere med at tage 
gaderne tilbage og være en aktiv 
del i tryghedspartnerskabet. 

Foto:U
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DEN GODE IDE, DER 
BLEV TIL VIRKELIGHED..  
Bispebjerg er en skøn bydel, og har du en god idé til et 
projekt eller et arrangement, der kan hjælpe bydelen 
til at blive et endnu bedre sted at bo, er der penge at 
hente i Bydelspuljen. Kirkens Korshærs Kompasset fik 
47.000 kroner og har i dag en hyggelig byoase, der kan 
benyttes af Kompassets brugere og borgere i kvarteret

Hvordan skaber man et møde-
sted for udsatte brugere og 
borgere i et kvarter? Det ved Kir-
kens Korshærs Kompasset, som 
i samarbejde med Emergency 
Architecture & Human Rights 
og 2400 Hippieness, fik økono-
misk støtte fra bydelspuljen og 
Områdefornyelse Nordvest til at 
skabe en offentligt tilgængelig 
midlertidig byoase på 450 m2 på 
Kæmnervej 1. 

Byoasen er både et grønt og 
social formål, da den bidrager til 
et samlingssted for netværks-
dannelse mellem brugere og 
naboer – og samtidig er en grøn 
oase for de ’plante og have’-in-
teresserede.  Cirka 40 var samlet 
til den første byhave-arbejdsdag, 
hvor der blev samlet plante-
kasser, malet, bygget borde og 
bænke. Både voksne og børn 
tog del i at plante de første frø i 
byhaven: 

”Projektet omkring at etab-
lere en Byoase for lokalområdet 
har medført en mere åben til-
gang til de lokale aktører. Dag-
ligt benytter vores naboer til 
Kompasset sig af vores grønne 
område. Et eksempel herpå kan 
være at personalet fra Handi-
capcenteret tager pauser og 
spiser frokost i solen, hvilket gør 
at de hjemløse og de lokale får 
et større kendskab til hinanden. 
Vi har bestemt nydt godt af at 
etablere et åbent miljø hvor vi 

kommer vores naboer ved og 
får en daglig gang sammen” 
fortæller Christian Cramon, vika-
rierende leder i Kirkens Korshær 
Kompasset.  

MUSIK, GAVLMALERIER OG 
TEATER 
Der er næsten ingen grænser for, 
hvilke projekter lokaludvalget 
vil støtte, så længe idéen er god 
og selvfølgelig lokalt forank-
ret. ”Bydelspuljen bidrager til at 
skabe rammer for fællesskab, 
synergi og sammenhold mellem 
bydelens forskellige borgere” 
fortæller medlem af Lokaludval-
get for Venstre, Dzenana Secic. 

”Jeg mener at bydelspuljen 
styrker det gode liv og bydelens 
identitet – og så gør puljen bor-
gerne mere engagerede” siger 
hun, og tilføjer at Lokaludvalget 
ofte lægger vægt på at pulje-
midlerne går til nye projekter, 
der skal have lidt ”vind i sejlene”. 
Bydelspuljen er god til at støtte 
den lille aktør, i modsætning til 
storstilede projekter, som andre 
puljer ofte vælger at støtte, kon-
staterer Tom Jørgensen, medlem 
af Lokaludvalget for Agendafor-
eningen Nordvest. 

E-SPORT ER DEN NYE VEJ 
TIL FÆLLESSKAB 
Et vellykket projekt er ”E-sport 
– som pædagogisk værktøj” på 
Klub Bispebjerg, som har præ-

senteret over 50 unge ”com-
puterspillere” for et socialt 
fællesskab i e-sportens verden. 
Sportselementet i computerspil-
let giver de unge indsigt i, hvor-
dan konkurrence, engagement 
og sammenhold føles, da samar-
bejde blandt de unge, også er en 
del af e-sporten. Initiativet er en 
succes og de unge på e-sports-
holdet i Klub Bispebjerg deltager 
i stigende omfang i turnerin-
ger rundt omkring i Danmark, 
hvor de møder andre unge med 
samme interesse. 

Interessen for e-sport er fak-
tisk blevet så stor en succes, at 
Klub Bispebjerg har været nødt 
til at oprette ekstra hold, fortæl-
ler Klub Bispebjergs projektmed-
arbejder Rune Mohlin. Og tilføjer 
at e-sport også anvendes til at 
skabe brobygning mellem fri-
tidsklubber og ungdomsklubber, 
så de kommende medlemmer 
bliver præsenteret for klubben. 

Foto: Federica Piazza. - Deltagere: 
2400 Hippieness, Emergency 

Architecture & Human Rights, 
frivillige fra Materiale Centralen, 

ansatte fra Kirkens Korshær 
Kompasset. Projektet er støttet 

af Bispebjerg Lokaludvalg, 
Områdefornyelse Nordvest og er 
et samarbejde mellem Kompasset, 
EH-HR og 2400 Hippieness, som 

handler om at skabe et grønt 
mødested i Nordvest, hvor både 

udsatte grupper, lokale og tilfældigt 
forbipasserende kan opholde sig og 

komme hinanden ved. 

VÆV NV SAMMEN 

Lad os væve NV sammen! Sådan 
lød det fra projekt VÆV Sammen, 
der fik 32.000 kr. af bydelspuljen 
til at væve et kæmpe tæppe i 
samarbejde med bydelens bor-
gere til Nordvest Festival. Projek-
tet kom der rigtig gode stunder 
ud af, hvor lokalmiljøet deltog og 
viste stor interesse for projektet. 
Det er også en måde at skabe 

sociale aktiviteter på tværs af 
borgere i bydelen. ”Vi er enormt 
glade for alt den opbakning, vi fik 
til projektet, både økonomisk fra 
blandt andet Bydelspuljen, men 
også fra en lang række lokale 
aktører, såsom Nordvest Festiva-
len, Tone & Vibe og væveriet på 
Svanevej - og selvfølgelig alle 
det søde beboere i NV, som kom 

og hjalp til med at væve. Tæppet 
har vi efterfølgende doneret til 
Ansgar Kirken på Mågevej, hvor 
det hænger og er offentligt til-
gængeligt” fortæller Trine Lin-
degaard, der sammen med Stine 
Linnemann, er hovedarrangø-
rerne bag projektet. 

Foto:  Casper Vildrik 

SUBURBAN DANCE FESTIVAL 

Dansekapellet lavede i sam-
arbejde med Vibe & Tone en 
pop-up scene med dansere fra 
Dans I Nordvest, Global Kids, pro-
fessionelle dansere fra Uppercut 
Danseteater, Disturbing Busi-
ness og DF Zulu Breakers (Bra-

silien), hvor Vibe & Tone spillede 
musik til. Publikum oplevede liv 
og glade dage - og der deltog 
omkring 400 mennesker, som 
også kunne opleve alt fra en 
capoeira workshop til tango 
introduktion. Bydelspuljen støt-

tede projektet med cirka 30.000 
kr. for at styrke den kulturelle og 
rytmiske scene. Festivalen var 
også en del af Hip Hop Hub, som 
blev støttet af Nordea.

Foto: Bahadir Berber

MERE LIV PÅ DIN  
EGEN GRØNNE PLET

De grønne ildsjæle Rikke Milbak 
og Anders Adams har i samar-
bejde med Agendaforeningen 
NV og Områdefornyelsen NV 
afholdt tre grønne workshops 
for frivillige og borgere, der har 
en særlig interesse for at byde 

naturen indenfor på deres nær-
meste grønne område. Uanset 
om det er en altan, gårdanlæg, 
eller en kommunalt park. Rikke 
Milbak og Anders Adams gav 
sparring til de frivilliges ideer og 
input til forbedringspotentialer i 

de grønne områder ved Karens 
Hus og Grønningen/Bispepar-
ken. Bydelspuljen er glad for 
grønne projekter og tildelte pro-
jektet 20.000 kr. 

Foto: Anders Adams 
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VALG TIL BISPEBJEG LOKALUDVALG  – STIL OP – BLIV HØRT – GØR EN FORSKEL…

ANDRE RESULTATER 
FOKUS PÅ AT STYRKE INTE-
GRATION OG CIVILSAM-
FUND 

Lokaludvalget mener at der skal 
støttes op om integrations – og 
civilsamfundsorganisationerne, 
som gør et utrolig stort stykke 
arbejde i bydelen. FAKTI, Kring-
lebakken og Lersøgrøftens Inte-
grationsbyhaver skaber en bedre 
bydel ved at styrke trivslen for 
flygtninge og indvandrere. Loka-
ludvalget har længe bakket op 
om vigtigheden og betydningen 
af organisationernes arbejde: 
”Det betyder enormt, at vi altid 
får så meget støtte og opbak-
ning, når vi løber ind i uforudsete 
udfordringer og når det gælder  

henvendelser til Københavns 
Kommune og politikere, og ikke 
mindst når det gælder netværk 
og samarbejde lokalt, eller lokale 
problemstillinger” fortæller Lise-
Lotte Duch leder i FAKTI. Nu er 
Kringlebakken og FAKTI kommet 
på fastbevilling på Københavns 
Kommunes budget.

NY HELHEDSPLAN FOR 
UTTERSLEV MOSE 
Bispebjerg Lokaludvalget sam-
arbejder også med forvaltninger 
og andre lokaludvalg om indsat-
ser og planer på tværs af bydele. 
En af de helt store helhedsplaner, 
som lige er udkommet, er den 
nye Helhedsplan for Utterslev 
Mose, der skal sikre en bedre 
mose med flere rekreative ople-
velser og bedre tilgængelighed, 
men ikke mindst biodiversiteten 
og vandkvaliteten har været i 
fokus. Lokaludvalget vil i de kom-
mende år arbejde videre med de 
visioner, der er blevet formuleret 
i planen – for et grønt og bære-
dygtigt Bispebjerg mener Loka-
ludvalget er vigtigt at arbejde 
videre med i fremtiden.

BYDELSPLAN FOR 
BISPEBJERG BYDEL  
2017-2020 
Hver 4. år udarbejder lokaludval-
gene en bydelsplan – en plan der 
indeholder lokaludvalgets vision 
for bydelens fremtid. Det er en  
plan uden juridiske bindinger og 
økonomi, som bruges som dia-
logværktøj mellem borgere, poli-
tikere og embedsværket. Udover 
at indeholde lokaludvalgets 
vision for bydelen har lokalud-
valget mulighed for at fremsætte 
ønsker til budgettet og bidrage 
med forslag til den strategi-
ske udvikling af lokalområdet. 
Bispebjerg Lokaludvalg har 
valgt at udarbejde bydelspla-
nen så den også kan anvendes 
som inspiration for kommende 
lokalplanlægning med en række 
lokale anbefalinger indenfor de 
forskellige kvarterer i bydelen 

– Emdrup, Utterslev, Bispebjerg, 
Nordvest og Ryparken-Lunde-
hus. Dernæst har lokaludvalget 
peget på 5 temaer, der indehol-
der forslag til principper for den 
lokale udvikling: 
 ❚ Når byen fortættes
 ❚ Et grønnere Bispebjerg
 ❚ Et tryggere Bispebjerg: 
 ❚ Bedre fremkommelighed
 ❚ Flere fællesskaber på tværs

Bydelsplanen er blevet til på 
baggrund af inspiration fra bor-
germøder, netværksmøder og 
på gaden-møder i løbet af 2016 
og 2017. 

Hent bydelsplanen på loka-
ludvalgets hjemmeside: http://
www.bispebjerglokaludvalg.
kk.dk/det-er-dit-kvarter/

RYPARKEN  
- LUNDEHUS FÅR FLERE MILLIONER 
Aktive og iderige borgere har i 
flere år råbt højt om at Rypar-
ken-Lundehus udvikling går i 
den forkerte retning og at kvar-
teret skal kobles på udviklingen 
i resten af København. I dag er 
Ryparken-Lundehus desværre et 
udsat byområde, og derfor er der 
behov for særlig opmærksom-
hed på kvarteret. Lokaludvalget 
har særligt fokus på at området 
er afskåret fra resten af Køben-
havn pga. jernbanen, der skaber 
barrierer og Helsingørmotorvej, 

der deler kvarteret i to. Kvarte-
ret har gradvist mistet byens 
funktioner – apotek, posthus og 
bogbus og der mangler gene-
relt steder at mødes udover den 
lokale bodega og kirken.

Med det seneste budget-
forslag for 2018 er det besluttet 
at sætte penge af til en forana-
lyse af en cykel-gangbro hen-
over jernbanen mellem Skt. 
Kjeldskvarteret, Svanemøllen 
Kaserne og Ryparken. Men der 
blev også sat flere millioner af – 

blandt andet til at modernisere 
Ryparken Idrætsanlæg og en 
projektering af et nyt torv ved 
Fakta på Strødamsvej – Lun-
dehustorvet, så der bliver flere 
mødesteder i kvarteret. 

”Vi er utrolig glade for at 
politikerne har lyttet til os og 
anerkendt at det er vigtigt at 
Ryparken-Lundehus ikke sakker 
bagud, mens København udvik-
les. Vi er glade for at det bliver 
muligt at arbejde seriøst videre 
med at skabe en dejlig plads 

ved Lundehustorvet og få 
opgraderet idrætsanlægget til 
glæde for de lokale og idræts-
udøverne. Men jeg vil samtidig 
sige, at der fortsat er behov for 
at kigge på, hvordan investe-
ringerne i området planlægges 
og hvordan vi kan fastholde 
de ressourcestærke borgere i 
kvarteret.” udtrykker Pia Liske, 
opstillet for FSB beboerafdelin-
gen Ryparken II” 

Blot et skitseforslag til 
det fremtidige Ryparken 
Idrætsanlæg – udarbejdet af 
E+E arkitekter



telse. Cafe’en som Abdul Ghafpur Valizadeh, hans kone 
og deres søn Elias selv har indrettet og ikke mindst 
flot designet, er virkeligt indbydende for alle, både 
unge som gamle. Og altså er et af de alt for få steder, 
som også kan benyttes af kørestolsbrugere direkte fra 
gaden niveau.
Bispebjerg Lokaludvalg fandt dette eksempel på et pri-
vat initiativ meget positivt, og valgte derfor at indstille 
“CAFELLO” til at modtage Handicaprådets pris.

At cafeens ejer Abdul Ghafpur Valizadeh har focus på 
handicaptilgængelighed, og bruger ekstra penge på 
at gøre sin lille cafe mere handicapvenlig, er nemlig 
et flot eksempel på, hvad man som privatperson kan 
bidrage med.
Det er med til at give Nordvestområdet og byrummet 
i almindelighed et positivt løft og gøre det til et mere 
handicapvenligt sted at færdes. 
Abdul håber, at andre små erhvervsdrivende vil lade 
sig inspirere og lave nogle flere handicapvenlige tiltag.
 
Bispebjerg lokaludvalg ønsker “CAFELLO” stort tillykke 
med Handicapprisen 2017. 

Nyt fra Agendaforening Nordvest

Kommende arrangementer
Foredrag om svampe i naturen og i dyrkede områder 
v. Anders Adams, skov- og landskabsingeniør. 
Tirsdag 20. februar kl. 19. Sted: Karens Hus, Bispebjerg 
Bakke 8, 2400 kbh. NV.

Gratis adgang. Arrangør: Agendaforening Nordvest, 
bevilling: Bispebjerg Lokaludvalg.
Disse delemner vil blive behandlet:
- Overordnet om svampenes økologi, strategier.
- Hvad er en svamp egentligt?
- Nedbryder svampe og deres kolossale betydning for 
naturens kredsløb
- svampes samliv og symbiose med planter 
- Svampegifte.

2 gratis workshops i Karens Hus ved Agendafor-
ening Nordvest og Grøn Hverdag:
Onsdag 16. maj kl. 19 Altankasser
Vi udveksler ideer om dyrkning i altankasser og kruk-
ker. Vi gennemgår også den helt grundlæggende tek-
nik, som sikrer godt resultat.

Onsdag 23. maj kl. 19 spiseplante i haven
Dyrkning af spiselige planter i haven. Oplæg, erfarings-
udveksling og rundvisning i Karens Have, blandt andet 
i den lille skovhave.
Ved alle arrangementerne kaffe/te + brød 20 kr.
Venlig hilsen Tom Jørgensen

Tilmelding til mail@agendaforening-nordvest.dk eller 
SMS 2653 8091. 
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Handicapprisen 2017
Af Tage Hensel, Næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg

I begyndelsen af december uddelte Handicaprådet i 
København årets Handicappris 2017. Overrækkelsen 
skete i forbindelse med afholdelsen af FN’s Interna-
tionale Handicapdag. 
Hvert år uddeles prisen for at hædre en ildsjæl, der 
på en særlig måde har gjort en indsats for mennesker 
med funktionsnedsættelse.
 
I år tildelte Handicaprådet i Københavns sin pris på 
6000 kr. til Abdul Ghafpur Valizadeh, som driver den 
lille cafe “CAFELLO” på hjørnet af Frederikssundsvej 
og Frederiksborgvej i Nordvestkvarteret.
 
En overraskelse
Det var en overrasket Abdul Ghafpur Valizadeh og 
familie, som fik overrakt prisen af bl.a. Københavns 
socialborgmester Jesper Christensen, formanden for 
kommunens handicapråd Janne Sander og Socialfor-
valtningensdirktør Nina Eg Hansen.

 Handicaprådet hyldede ham med prisen, fordi at 
han, som privatperson og på eget initiativ, havde søgt 
relevant rådgivning omkring at gøre cafeen mere 
handicapvenlig, da han i begyndelsen af året skulle 
indrette deres lille hyggelige cafe. 
Det betød bl.a. ændringer af indgangspartiet og ikke 
mindst af caféens toilet for at gøre disse forhold mere 
kørestolsvenlige.
 
CAFELLO’s initiativ vedrørende handicapvenlighed 
fik en arbejdsgruppe under Bispebjerg Lokaludvalg 
øje på, da gruppen sammen med en kørestolsbruger 
gik en tur på Frederikssundsvej for at se på tilgænge-
ligheden og de problemer, der findes på fortove og 
i byrummet, når man færdes med funktionsnedsæt-

En ny supercykelsti etablere gennem 
bydelen. Den skal gå fra Ryparken Sta-
tion via Frederiksberg til Valby
Prisen er 12,9 mio. kr. 

Hvad er Supercykelstier?
Konceptet for supercykelstier blev 
besluttet i Borgerrepræsentationen den 
26. maj 2011. Målet er at skabe et høj-
klasset net af cykelpendlerruter, der skal 
få flere til at vælge cyklen. 
Fasanvejsruten gennemløber Køben-
havns og Frederiksberg kommuner fra 
Ryparken Station i nord til Valby i syd. 
I København er strækningen ca. 3,3 km 
lang. Projektet er koordineret med Fre-
deriksberg Kommune. 
På Fasanvejsruten er der i dag i årsdøgns-
trafik 6.500 cyklister på Lygten, 9.500 
cyklister på Nordre Fasanvej og 4.600 
cyklister på Søndre Fasanvej. Forvaltnin-
gen forventer en stigning i cykeltrafik-
ken på ruten fra Ryparken til Valby på 
omkring 25 %, når supercykelstien er 
etableret.

Mindre delprojekter
Derfor er vedtaget et forslag med en 
række mindre delprojekter, der kan 
skabe cykelfremkommelighed, tryghed, 
sikkerhed og komfort. Forslaget indehol-
der bl.a. cykelbaner på steder, hvor der 
ikke er cykelstier eller -baner, bredere 
cykelstier, hvor det er muligt, en udrettet 
cykelsti, hævede cykelstier og anlæg af 
overkørsler, og tiltag, der skal adskille 
cyklister og fodgængere, samt bedre 
belysning på dele af ruten. 

Ryparken-Fyrbødervej på få minutter
På den første del af ruten fra Ryparken 
sker der ikke så meget, idet der alle-
rede er god cykelsti via cykelbroen over 
Lyngbyvej, gennem kolonihaverne, Ler-
søparken og under Tagensvej. Hjørner 
udrettes, og under Tagensvej opsættes 
belysning.
Ved Fyrbødervej etableres en midlertidig 
løsning, idet der både vil ske justering, 
hvis der her anlægges en cykelsti under 
banen til Nørrebro og indre by. Desuden 
påregnes et nyt byggeri at have betyd-
ning for en fremtidig linieføring. 

Lygten en udfordring 
En udfordring i projektet er anlæg af 
cykelsti langs Lygten ud for Nørrebro 
Bycenter, da en udvidelse af cykelstien, 
så den får tilstrækkelig kapacitet, med-
fører fældning af 23 træer på stræknin-

Det var en overrasket Abdul Ghafpur Valizadeh og fa-
milie, som fik overrakt prisen af bl.a. Københavns so-
cialborgmester Jesper Christensen, formanden for kom-
munens handicapråd Janne Sander og Socialforvalt-
ningensdirktør Nina Eg Hansen (fotos: Tom Jørgensen

Fasanruten gen. Cykelstien langs Lygten ud for 
Nørrebro Bycenter er i dag mellem 
2,1-2,2 meter bred, og har en kapa-
citet på ca. 200 cyklister i spidstimen 
(myldretiden fra kl. 16-17). Der er på 
nuværende tidspunkt ca. 440 cykli-
ster i spidstimen (tal fra 2012) i nord-
gående retning, og forvaltningen 
forventer, at der vil være ca. 550 cyk-
lister på strækningen i spidstimen, 
når Fasanvejsruten er anlagt. 
Skal cykelstien have en kapacitet på 
ca. 550 cyklister i spidstimen, skal 
den være mere end 2,5 meter bred. 
Et anlægsarbejde med en 2,5 meter 
bred cykelsti vil ødelægge træernes 
rødder. 
For at sikre den nødvendige kapaci-
tet på cykelstien anbefaler forvalt-
ningen, at cykelstien udvides, og 
at 23 træer fældes og nyplantes på 
strækningen. Herved kan anlægges 
en cykelsti på 3 meter i bredden, der 
svarer til minimums-anbefalingerne 
for en supercykelsti med en kapacitet 
på over 1.500 cyklister i spidstimen. 
Løsningen vil samtidig give plads til, 
at cyklisterne kan stå af/stå på cyklen 
ud for Nørrebro Bycenter uden at 
karambolere med andre cyklister. 
Ud for Lygten 11 nedlægges en par-
keringslomme, og den sydgående 
cykelsti rettes ud til et retlinet forløb. 
Herved fjernes konflikten med åbne 
bildøre. Der nedlægges tre p-pladser 
i parkeringslommen. 
Krydset Frederikssundsvej, Lygten 
Nrd.l Fasanvej anlægges først i for-
bindelse med et busprojekt i 2019.

Fasanvej den største udfordring
Fasanvej fra Frederikssundsvej til 
Ørnevej er kritisk, fordi vejen ikke 
er ret bred. Her vil kun delvis kunne 
etableres cykelsti, og ellers vil blive 
påmalet cykelsymboler på vejen. 
Lokaludvalget har i sit høringssvar 
foreslået, at der på strækningen blev 
indført 40 km hastighedsbegræns-
ning, men det har politiet ikke accep-
teret. 

Konsekvenser for træer
Projektforslaget forudsætter, at der 
fældes 23 træer langs Lygten ud for 
Nørrebro Bycenter - 16 lindetræer fra 
1992 og syv elmetræer fra 2009. Det 
er nødvendigt at fælde træerne for at 
kunne anlægge en bredere cykelsti 
med den fornødne kapacitet.
Ingen af træerne, som foreslås fældet, 
er klassificeret som bevaringsværdige 
eller fredede. Lindetræerne mistrives 
på grund af dårlige vækstbetingelser, 
for små plantehuller og vejsalt, og der 
er i forvejen en løbende udskiftning 
til nye elmetræer på strækningen. 
Med projektet bliver det muligt at 
forbedre vækstbetingelser for træer 
langs Nørrebro Bycenter ved at 
plante 23 nye elmetræer på Lygten  
langs Nørrebro Bycenter. De nye 
elmetræer vil være af en rubust art, 
som er resistent overfor elmesyge. 

Det videre forløb
Projektet forventes anlægges fra juni 
til december 2018, hvor delprojek-
terne forventes ibrugtaget løbende. 
Fasanvejsruten forventes endeligt 
ibrugtaget i december 2018.
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Zofia Hedward
Takket være tilskud fra Nordvest Fonden byder 
vi samme dag på en musikalsk/litterær cabaret 
med Kærlighedens mange bittersøde facetter, 
som vi møder i dette musikalske/litterære show. I 
musik, prosa og digt hører vi genklangen af vort 
livs møde med kærligheden fra det første sitrende 
kys til alderdommens glæde over at kunne høre 
den elskedes åndedræt.
Undertiden ler vi, undertiden kniber vi måske en 
tåre, og iblandt ynkes vi over vor menneskelige 
stupiditet, når veje skilles på grund af tåbelig ja-
lousi og falsk stolthed.
De medvirkende er jazz- og cabaretsangerinden 
Zofia Hedward og hendes band samt skuespil-
lerinden og storytelleren Jette Varn.

Fredag d. 23. februar kl. 16 i Kulturhuset
Foredrag med forfatteren William Erwin. Glæd 
jer til et spændende fyraftensarrangement, 
hvor han fortæller om sin debut roman.
”Ansøgning stiles til Dronningen” er et eksperi-
ment med romanformen, en leg med læserens 
opfattelse af ’virkelighed’ og ’fiktion’, en begiven-
hedsrig historie med et originalt plot.
William fortæller om konceptet, om dette at skrive 
en anderledes roman, en ”dokumentroman” – og 
vi får et par udpluk fra bogen. Her er lidt intro-
duktion:
En mand dør i 2024. Hans børn finder et dokument 
på hans laptop (roman i romanen), hvis hovedper-
sons liv minder meget om den afdødes, inklusive 
hans død. Blev faren dræbt? Tilsæt lidt storpolitik 
med Nordkorea og et attentatforsøg mod Dron-
ningen, en lille pamflet om bureaukratiet, en saftig 
affære, en sjat poesi. Drys med kærlighed, erotik, 
og jævn med et drab (eller to). Forvir læserens 
opfattelse af virkelighed og digtning, og hvem der 
er hvem – ikke én, men to gange. Serveres varmt.
I vil kunne læse mere på Kulturnets hjemmeside: 
www.foreningen-kulturnet.dk
Til alle 3 arrangementer sørger vi for en kop kaffe/
te med lidt mundgodt. Pris: Kr. 30.-
Tilmelding til tlf. 22138710 eller foreningen.kul-
turnet@gmail.com

Malergruppen holder flyttedag
Kulturnets lørdagsmalere, der hidtil har holdt til 
i Karens Hus flytter efter nytår til Degnegårdens 
tidligere selskabslokale i Præstelængen.
Kulturnet vil fortsat stå som arrangør af de 4 sæ-
sonfester i Karens Hus i samarbejde med husets 
øvrige brugergrupper; men malergruppen får 
bedre forhold i Degnegården.
De 3 FSB ejendomme på Birkedommervej får nyt 
fælles selskabslokale på Smedetoften og det giver 
mulighed for kreative værksteder, seniordans, 
motion og gymnastik i det gamle selskabslokale.
Det vil du også snart kunne læse mere om på 
Kulturnets hjemmeside, og maler du selv  er du 
velkommen til at ringe eller maile til os og høre 
nærmere. Måske har du lyst til at være med?
Vi har bl. a. planer om en kursusrække på 10 lek-
tioner i akvarelteknik som billedkunstneren Alek 
Krylow  har indspillet på 10 dvd’er. Alek er en god 
formidler og vi får enkle og gode tips. Hver dvd 
har sit tema: Træer, bølger, landskab o.s.v.
Pris: Kr. 30.-

så mange savspillere tilbage; så glæd jer til 
mødet med en gammel gut og genhør med 
et svundent repertoire fra Giro 413 og hits fra 
1950-erne og 60-erne.

Fredag 16. marts kl. 16 – 19
Her møder vi 2 lokale kunstnere, der beg-
ge har deres gang i Kulturhuset: Svend 
Lassen  og  Lotte  Chili Kristensen
Svend  maler og tegner i alle genrer, dejlige 
billeder, som man bliver i godt humør af. Han 
er autodidakt og har tegnet og malet siden 
barndommen. Kommer du, kære læser,  i Kul-
turhuset har du sikkert mødt ham mange 
gange, og nu kan du så opleve hans farverige 
billeder.

Billeder af kunstneren Svend Lassen

Lotte med kunstnernavnet Chili fortæller om 
sig selv: Jeg er autodidakt kunstner siden 
1990, og mine malerier er inspireret af kunst-
neren Poul Esting. 

Jeg maler intuitivt og det tomme lærred er 
min inspiration, hvor jeg lader penslen male 
billedet. At male giver mig ro og energi, 
ovenpå min travle hverdag som leder i so-
cialpsykiatrien. 
Farverne (akrylmaling) sammensættes i pro-
cessen og de fleste billeder har et strejf af 
pink, der ligesom min streg, kendetegner 
mine billeder. Min kreativitet giver mig over-
skud og jeg håber min kunst kan være inspi-
ration for andre.

Foreningen Kulturnet

Sprudlende Forår i Kulturhuset, Tomsgårdsvej

2 spændende udstillinger, ”musik i går-
den”, litterær/musikalsk cabaret, midt-
vejs foredrag, malerkursus m.m. Fat 
læsebriller, blyant og kalender. Det er 
her det sker!

Fredag 12. januar kl. 16 – 19.
Fernisering i Kulturhuset med den gra-
fisk designer, Rikke Jensen
Det seneste år har Rikke tegnet motiver fra 
Københavns Nordvestkvarter. Det er min 
kærlighedserklæring til især Fuglekvarteret, 
hvor jeg har boet i 15 år, fortæller Rikke og 
fortsætter:
Området er under forandring  - nye byg-
ninger og nye forretninger dukker op. Jeg 
prøver at fange kvarterets særpræg - fra 
kirkerne over moskeen til kaffebaren og 
kioskerne. 

Autoværkste dog Mågekroen 
af kunstneren Rikke Jensen

Med plakaterne, håber jeg, at folk vil lægge 
mærke til det fine og æstetiske i det almin-
delige og dagligdags - måske at stoppe op 
og sætte pris på lige den hjørnebygning, 
hvor der ligger en kiosk og et møntvaskeri.

Hvad kan passe bedre til at give et musikalsk 
billede af vort rå gamle arbejderkvarter end 
en vaskeægte savspiller? 
De hænger ikke lige på træerne; men vi 
fandt frem til spillemanden Henrik Dines 
Kristensen fra Ølstykke. TAK til Bispebjerg 
Lokaludvalg for støtte til musikken.
Henrik leverer det musikalske islæt til Rik-
kes fernisering d. 12te januar. Der er ikke 
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Læserbrev 
om cykelfremkommelighed på Ndr. Fasanvej

Af Niklas Hartmann Have 
Kære Lokaludvalg, jeg skriver til jer fordi jeg 
har et ønske til jer. 
Jeg har set at I(vi) har fået ny lokalplan for 
Nordvest Kvarteret, hvilket jo er dejligt.

I den forbindelse håber jeg, at I vil se på Nordre 
Fasanvej, særligt strækningen mellem krydset 
Nørrebrogade/Frederiksundsvej og Ørnevej. 
Jeg færdes her dagligt og undrer mig over 
manglen på cykelsti på denne strækning.
Nordre Fasanvej er generelt enormt trafike-
ret, både af bløde trafikanter som cykelister, 
men samtidig også af store hårde trafikanter; 
mange busser, lastbiler, varevogne og person-
biler. Både Lygten og den resterende del af 
Nordre Fasanvej har anlagt cykelsti som gør at 
man som cykellist ikke føler sig særligt udsat 
i trafikken. 
Den omtalte strækning har derimod ingen 
cykelsti, og både busser som trækker ind og 
ud (ved busholdepladsen ud for Netto på 
Nordre Fasanvej, ved krydset), og biler som 
trækker ind over fortorvet ved Harrys Place 
(nær det andet kryds ved Ørnevej). 
Jeg håber I vil bruge lidt tid på at tænke over 
løsninger, så det kan føles sikkert at færdes på 
strækningen.

Svar:
Kære Niklas
Tak for din henvendelse. Jeg kan fortælle at 
Lokaludvalget deler din bekymring, og er helt 
enig i dine kommentarer. 
Som det fremgår i artiklen til venstre, er vi i 
lokaludvalget blevet kørt over i denne sag, 
som har været oppe for nylig.  
Vi har afgivet høringssvar på netop den cykel-
rute, som skal igennem Nordre fasanvej, og 
har gjort opmærksom på netop dette stykke 
frem til fra Fredeikssundsvej frem til Ørnevej. 

Vores ideer med opmærkning af cykelstien 
og fartbegrænsning har desværre ikke været 
noget som forvaltningen og politiet har 
kunnet imødekomme. Vi er meget lydhøre 
overfor andre mulige løsninger.

Områdefornyelse Nordvest
Nordvest skal have et løft – og du kan være 
med! Besøg Områdefornyelse Nordvest på 
Facebook
Områdefornyelsen er en helhedsorienteret 
indsats, der i fem år frem til 2021 arbejder 
med fysiske, sociale og kulturelle indsatser i 
Nordvest.  Der er afsat 60 millioner kroner til 
indsatsen.
Områdefornyelse Nordvest. Tomsgårdsvej 35, 
1. sal. 2400 København NV
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Tilmeld dig Bispebjergs digitale borgerpanel 

Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Vi vil rigtig gerne høre, hvad du som borger i Bispebjerg bydel (Nordvest, Emdrup, Ryparken-
Lundehus, Bispebjerg og Utterslev) tænker om bydelen. Derfor vil vi invitere dig til at komme 
med input til den lokale udvikling.
Det foregår via det nye digitale borgerpanel, som vi håber, du vil tilmel de dig!
Her vil vi med mellemrum stille dig spørgsmål om bydelen og dens udvikling via e-mail. Det drejer 
sig om 3-4 undersøgelser om året. Din besvarelse af spørgsmålene vil blive behandlet fortroligt.
Bispebjerg Lokaludvalg vil bruge borgerpanelet til at indsamle viden, holdninger og ønsker fra 
borgerne i bydelen, som vi vil dele med politi kerne på Københavns Rådhus.

Vi håber, at du vil være med til at gøre Bispebjerg til en endnu bedre bydel at bo i ved at deltage 
i borgerpanelet! Borgerpanelet er åbent for alle, der bor i Bispebjerg bydel, og som er over 15 år. 
Det er frivilligt at være en del af borgerpanelet og du kan altid framelde dig.
Interesseret? Så tilmeld dig på Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside på www.bispebjerglokal-
udvalg.kk.dk
Herefter vil du blive bedt om at oplyse din e-mailadresse, så vi kan sende dig en række spørgsmål 
direkte til din egen e-mail. Spørgsmålene er relevante for at danne et billede af borgerpanelets 
sammensætning. Når du har svaret på spørgsmålene, er tilmeldingen færdig.
Borgerpanelet er åbent for alle, der bor i Bispebjerg bydel, og som er fyldt 15 år. Det er frivilligt 
at være en del af Borgerpanelet og du kan altid framelde dig.
Har du spørgsmål til Borgerpanelet, er du velkommen til at skrive til os på: bispebjerglokaludvalg@
okf.kk.dk



SJOVT BØRNEFAMILIEDRAMA PÅ BIBLIOTEKET

Øverst oppe på det store guldbibliotek på Rentemestervej ligger bydelens nyeste  
familieteater Teater Hund & Co., som lige nu er ved at sætte en forestilling op for de 5 - 12 årige 
og deres voksne.  
 
Det handler om at være far, mor og børn og alle de komiske og absurde hverdagskonflikter, 
det kan give, og om at løse dem og om at vende dem på hovedet. Karaktererne tager på tur i 
Voksenologisk Have for at undersøge, om de voksne nu også altid har ret, som de påstår. 
 
Når børn kun har én slikdag om ugen, burde voksne så også kun have én kaffedag om ugen? 
Eller når fars hundeallergi sætter en stor fed stopklods for kæledyr, kan børnenes sofaallergi så 
også gøre det for de timelange besøg i IKEAs sofaafdeling? 

FAR, MOR & BØRN – HVER DAG!  
- vi tisser når vi tanker

   
  ”Far, Mor & Børn – hver dag! Vi tisser når vi tanker” 
   er en humoristisk og farverig forestilling, hvor både voksne og børn  
   får grinet godt igennem og samtidig får  lidt at tænke over. 
  
  - Kan man skrue ned for forældre, når de skændes? 
  - Findes der en fjernbetjening, der kan mildne skældud? 
  - Kan man forære forældre noget mere tid? 
  - Er TV farligt? 
  - Hvad er de voksne egentlig for nogen dyr?  
  - Og hvordan overlever man med én ELLER TO af dem i huset?

MEDVIRKENDE: Anne Dalsgaard, Troels Malling og Henrik Holmen 
     INSTRUKTION & MANUS: Methe Bendix

 
  SPILLEPERIODE: 14. februar – 4. marts 2018

  SPILLETIDSPUNKTER: 
  Onsdage og torsdage kl. 10.00 -  Fredage kl. 10 & 17 
  Lørdage kl. 14 -  Søndage kl. 11.00 & 14.00

  BILLETPRISER: 40 – 125 kr.

 
Forestillingen er en videreudvikling af en tidligere opsætning, som 
ved urpremieren fik disse ord med på vejen af anmelderne:
 
”Ramt lige på pletten. Teater Hund tager på grinagtig studietur 
blandt moderne stressforældre og robuste børn.  
God morgen, familien Danmark!” - Politiken

”Teater Hund rammer 100 procent plet ned i det moderne  
  familieliv.” - 24timer

”En veldrejet, drønskæg satire over nutidsidealet, den perfekte  
familie. Teater Hunds grinagtige, kropslige spillestil og  
kommenterende replikker er perfekt til emnet og går lige ind hos  
de 5 -12 årige.” - Børn og Unge 

”Hund-performerne har et bramfrit attack og en tungehalsende 
ensembledynamik. Satire og følsomhed i uventet blanding.  
Ungerne skriger af grin. Bag latteren er forestillingerne altid seriøse 
og vigtige billeder.” - Børneteateravisen

  Far og Mor må tænke sig grundigt om, når de udsættes for opdragelsesudfordringer i Voksenologisk Have.  
  Foto: Teater Hund & Co.

 
  Teater Hund & Co. har i år fået status som Lille Storbyteater i København, og skaber både børne – og voksenforestillinger med tankevækkende og samtidsrelevant indhold.
 
  Siden 2003 har teatret skabt forestillinger for børn med den kunstneriske leder Methe Bendix som instruktør og dramatiker og Anne Dalsgaard som fast skuespiller.  
  Nu skaber Teater Hund & Co. også forestillinger til voksne og er derfor indgået i et unikt samarbejde med Petrea Søe som kunstnerisk leder af voksenafdelingen.

Læs mere om forestillingen og teatret på www.teaterhund.dk, hvor du også kan købe billetter.

TEATER HUND & CO.
 
  bor på BIBLIOTEKET, 3. sal, Rentemestervej 76 i NV

BILLETBESTILLING: 70 272 272 / www.teaterbilletter.dk
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FRA DEN GODE IDE 
TIL VIRKELIGHED 
Vil du gerne vide mere om de lokale projekter i din bydel? Har du en idé, der skal have 
hjælp til at blive til virkelighed? Eller kunne du tænke dig at møde de lokale ildsjæle, der 
fik støttekroner i 2018?  Bispebjerg Bydelspulje, Mødestedspuljen og Fællesskabspuljen 
er klar til at uddele mere end 2 millioner kroner til lokale projekter i 2018!

Bispebjerg Lokaludvalg og 
Områdefornyelse Nordvest 
inviterer til:

PULJEAFTEN
Tirsdag d. 30. januar 
kl. 17.30-20.30
på BIBLIOTEKET, 
Rentemestervej 76. 3.sal

Tag med hvis du gerne vil: 

• Få sparring på din idé og hente inspiration fra andre 
projektmagere.

• Hvis du gerne vil netværke med de lokale borgere, 
der har lavet projekter i din bydel. 

• Høre hvordan du søger penge fra Bispebjerg
 Bydelspulje, Mødestedspuljen og Fællesskabspuljen. 

• Få viden om hvordan du kan sætte præg
på Bispebjerg bydel.

• Hylde årets frivillige på Bispebjerg! 

Tag din idé med eller 
kom med på en lytter.
Alle er velkomne, 
uanset erfaring.

Det er gratis at deltage 
og vi gir’ et måltid!

Tilmelding er nødvendig. 
Skriv til: lc@okf.kk.dk senest d. 24. januar 2018



ill. roarlerche.dk

 
Hvem er din  
  ynglings-frivillig? 

BISPEBJERG FRIVILLIGPRIS 2018 

Vinderen offentliggøres på Puljeaftenen d. 30. januar 2018.
Deadline for indstillinger er d. 5. januar 2018.
Hent mere information på vores hjemmeside  
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

 
Hvem er din    
yndlings-frivillig?



En vision for Frederiksborgvej. Gaden er ændret næsten til ukendelighed. Bagest i billedet ses Bispebjerg Skole. Fortovet oip ad bakke er gjort meget brederet. Vejn meget smallere. Den ene rækkke 
træer står næsten midt i den nuværende vejmidte. En meget rarere vej end nu.  Fra Strategiplan Bispebjerg fra 2015.  Hovedrådgiver Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Schul landskabs-
arkitekter og Orbicon i en rapport udarbejdet for Københavns Kommune / fsb / AKB København / AAB.

Ny belysning på stien ved Hulgårds Plads
Gangstien langs Hulgårdsvej inde i parken fungerer også som en slags fortov, fordi der 
ikke er fortov langs vejen i den side. Stien har dog om aftenen været meget mørk, hvilket 
har medført utryghed. Belysningen her er nu moderniseret. 
Der er opsat 5 stk. parklamper (modellen SKY park) på stien. 
De 6 stk. spots, som lige nu sidder i gittermasterne i dag, bliver nedtaget. To af dem 
monteres i mast nede i enden mod Frederikssundvej, da der også er et par ”mørke huller” 
i den ende.  På den måde opretholdes identiteten med spots i den ende, og så får resten 
af stien ned til Gråspurvevej parklamper, som placeres med kort afstand, så der kommer 
en meget jævn belysning. 
På kortet til højre er den ”røde” strækning parklygter, og den ”gule” strækning er spots. 
                                                                                                                                                  AHe

Invitation til højmesse  
og reception

Efter næsten 20 år i Grundtvigs Kirke 
har Palle Kongsgaard valgt at gå på 
pension. 

Der inviteres til højmesse, hvor Palle 
prædiker søndag den 7. januar 2018 
kl. 10.00 i Grundtvigs Kirke.
Efterfølgende er der reception  
i krypten ca. kl. 11.30.

På menighedsrådets vegne
Karen-Marie Olesen
formand

Nødråb fra skole
Formanden  for Skolebestyrelsen for Utter-
slev Skole, Annette Gregersen, har rettet 
henvendelse til politikerne i Københavns 
Kommunes Børne- og Ungeudvalg 5. 
november 2017.
Emnet var de nye skoledistriktsgrænser for 
næste skoleår. 
Utterslev Skole havde i sit høringssvar til 
forslaget om ændring af skoledistrikts-
grænserne foreslået, at skolens distrikt blev 
lidt mindre, så man kunne holde sig på de 
tre spor, som skolen er bygget til, idet der 
allerede er pladsproblemer 

Det ønske blev desværre ikke opfyldt. 

I september måned indgik man på Kø-
benhavns Rådhus en budgetaftale med en 
række kapacitetsudvidelser på skoleom-
rådet.
Desværre dog ikke med kapacitetsudvi-
delser i København NV. 
Det betyder, at Utterslev Skole i  det 
kommende år vil få store pladsproblemer.
 
Man har nu 113 distriktselever, hvoraf op 
mod 90 pct. plejer at vælge at starte på 
skolen. Så man står desværre overfor, for 3. 
år i træk at skulle starte 4 0.-klasser. 
Det er meget positivt, at mange elever 
søger til skolen, men det indebærer på den 
anden side det store problem, at der ikke 
plads. 
Det giver problemer med manglende 
plads til undervisning, højt støjniveau, og 
utilfredsstillende rammer for  fritidsordning 
og klub. 

Man anmoder derfor politikerne på råd-
huset om hjælp til at løse disse plads-
problemer. 
Enten må man justere på skoledistriktet, 
eller også må man finde de nødvendige 
midler til at udvide skolen til fire spor.  
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Rentemestervej 76 
2400 København NV

Tlf. 8220 5430
E-mail: bibliotek@kff.kk.dk

bibliotek.kk.dk/bib
facebook.com/BIBLIOTEKETrentemestervej

Åbningstider 
Mandag - fredag kl. 8.00 - 22.00
Lørdag & søndag kl. 8.00 - 15.00

Borgerservice 
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.00

Biblioteksbetjening 
Mandag - fredag kl. 13.00 - 18.00
Lørdag kl. 11.00 - 14.00

JANUAR FEBRUAR VÆRKSTEDERNE
KL. 19.00 - 21.30 
SALEN
KÆMPE NYTÅRSSHOW: STAND-UP NORDVEST 

BIBLIOTEKET og Comedyklubben præsenterer:  
Dan Andersen, Anders Grau, Martin Nørgaard, 
Audrey Castaneda, Ane Høgsberg og Mikkel Rask.* 
Vært: Valdemar Pustelnik. 
*Der kan ske ændringer i lineups.
Pris: 175 kr. via billetto.dk/200 kr. i døren.

TORS
04

HELE HUSET
BØRNEBOGSFESTIVAL NV

To dages fokus på gode fortællinger for børn. I sam-
arbejde med Selskabet for Børnelitteratur vil der 
foregå et statusseminar over børne- og ungdomslit-
teratur, der vil være teaterforestillinger for de 
mindste, workshops med Tove Krebs Lange, besøg 
af Manu Sareen, filmvisning i børnebiografen, fore-
drag ved Morten Dürr og lyttelæsevensværksted 
med nål og tråd for børn og familier i Værkstederne. 
Vi får også besøg af bibliotekshundene og afholder 
fernisering for den internationale børnebogsillu-
strationsudstilling fra Berlin; Into the Wind! 

KL. 11.00 - 15.00
BIBLIOTEKSPLADSEN OG UNGDOMSHUSET
FASTELAVN

Tøndeslagning, musik og gøgl, fastelavnsboller, 
varm kakao, ansigtsmaling og meget mere.  Faste-
lavnsfesten bliver igen i år til i samarbejde mellem 
Ungdomshuset, BIBLIOTEKET, Børnekulturhuset 
Sokkelundlillle, lokale klubber og beboerforeninger.
For hele familien.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

FERIECAMP I BISPEBJERG

I alle skoleferier er der FerieCamp i Bispebjerg/
Nordvest. FerieCamp er tilbud om kultur- og idræts-
aktiviteter i skoleferierne for børn og unge mellem 
6 og 17 år. Alle aktiviteter er gratis.
Hent en flyer på BIBLIOTEKET eller find programmet 
på feriecamp.kk.dk i ugerne op til ferien.

MANDAGE KL. 16.00 - 19.00 (OPSTART 15. JAN.) 
GRAFISK VÆRKSTED, 2. ETAGE 
TEGNING, MALERI, SKULPTUR, GRAFIK OG TRYK

Billedkunst for børn i alderen 8 - 12 år 
fem mandage (undt. uge 7). 
Pris: 250 kr. for fem gange eller 75 kr. pr. gang. 
Tilmelding og betaling via billetto.dk eller skriv til 
dkruse@kff.kk.dk.

TIRSDAGE KL. 17.00 - 21.00 (OPSTART 9. JAN.)
VÆRKSTEDERNE, 3. ETAGE 
TEGNEKURSUS
Lær klassiske tegneteknikker med udgangspunkt i 
portrættegning. Medbring tegnegrej og papir.
Pris: 50 kr. (betales med MobilePay). Ingen tilmelding.

ONSDAGE KL. 17.00 - 21.00
VÆRKSTEDERNE, 3. ETAGE 
ONSDAGSMALERNE
Medbring lærreder og malergrej.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

TORSDAGE KL. 18.00 - 21.00 (OPSTART 8. FEB.)
VÆRKSTEDERNE, 3. ETAGE 
HÅNDARBEJDSCAFÉ
Et uformelt mødested for alle med tekstile håndar-
bejdsinteresser. Alle kan være med.  
Medbring eget håndarbejde. 
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

ONS. - FRE. KL. 10.00 
LØR. & SØN. KL. 11.00 & 14.00
SALEN
FAR, MOR & BØRN - HVER DAG! 
-VI TISSER NÅR VI TANKER

 
Hvem gider dog lege Far, Mor og Børn hver dag, 
hvis det ikke er sjovt? Det moderne familieliv er 
ikke altid en dans på roser, hverken for store eller 
for små. Forestillingen tager på en overraskende og 
underholdende måde familiens hverdagskonflikter 
op til kyndig og kærlig behandling.
Kan man f.eks. skrue ned for forældre, når de 
skændes? Findes der en fjernbetjening, der kan 
mildne skældud? Kan man forære forældre noget 
mere tid? Kan man dø af for meget Nutella? Er TV 
farligt? 
Forestilling af Teater Hund & Co. for de 5 - 12 årige 
og deres voksne.
MEDVIRKENDE Anne Dalsgaard, Troels Malling 
Thaarup & Henrik Holmen.
INSTRUKTION & MANUSKRIPT Methe Bendix. 
Billetter fra 40 kr.
Se mere på www.teaterhund.dk
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VINTEREN PÅ BIBLIOTEKET
BIBLIOTEKET •  RENTEMESTERVEJ 76 •  2400 KØBENHAVN NV •  WWW.BIBLIOTEK.KK.DK/BIB

TIRS
16

KL. 19.00 - 21.00 
SALEN
TEMATIRSDAG: VOLD - I KÆRLIGHEDENS NAVN

Visning af Christina Rosendahls dokumentarfilm fra 
november 2017, ‘VOLD - I kærlighedens navn’, der 
giver et gribende og sjældent indblik i hverdagen 
på krisecentret Danner. Filmen har trukket mange 
overskrifter og været med til at sætte psykisk vold 
på den politiske dagsorden. 
Christina Rosendahl fortæller og svarer på 
spørgsmål efter filmvisningen.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

KAFFEKVÆRNEN
- DIN NYE CAFÉ PÅ BIBLIOTEKET

Åbningstider: 
Man. - fre. kl. 9.00 - 17.00 
Søndage kl. 10.00 - 15.00

Fællesspisning onsdage kl. 17.00 - 19.30: 
85 kr. pr. person / børn under 12 år: 50 kr.

Søndagsbrunch 
110 kr. pr. person / børn under 12 år halv pris.

Bestillinger: bestilling@kaffekvaernen.dk



Connie Nørrings julekrydsord

Atelierhusene 75 år
Af Lennart Frandsen
Atelierhusene ved Grønnemose Alle blev opført i 1942-43 
og har således 75 års fødselsdag i 2018.
Der arbejdes med udgivelsen af en jubilæumsbog, som 
ventes at foreligge i sommeren 2018.
De 21 atelierhuse er fredede. Det samme er det anlæg 
som husene ligger i. Som anlægget tager sig ud i dag, 
ligner det langt fra det, som man oprindelig havde 
forestillet sig med det fredede anlæg. Manglende pleje 

betyder, at dele af anlægget fremstår forvokset, og bland 
andet rummer mange og store selvsåede træer.
Og der er heller ikke frit indsyn til den lille fine sø: Viggos 
Sø opkaldt efter arkitekten på byggeriet Viggo Møller-
Jensen. Og den vilde og kraftige bevoksning angives at 
være til gene for naboerne. 
Der arbejdes nu med en udviklings- og plejeplan for 
området. Det bliver næppe nået at få udviklings- og ple-
jeplanen færdig inden Atelierhusenes jubilæum. Men det 
bliver spændende at følge med i hvad der videre sker, og 
det må også være rimeligt at ønske hjerteligt til lykke med 
den runde fødeselsdag
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VALG TIL BISPEBJEG LOKALUDVALG  – STIL OP – BLIV HØRT – GØR EN FORSKEL…

HVAD SKAL DU OGSÅ VIDE OM BISPEBJERG? 
MOSETRÆF ER ALTID HELT VILDT! 

Hvert år i juni afholder Bispe-
bjerg Lokaludvalg i samarbejde 
med Brønshøj Husum Loka-
ludvalg det vilde Mosetræf 
i Utterslev Mose, der samler 
organisationer, foreninger og 
borgergrupper til en dag fyldt 
med aktiviteter. Til Mosetræf 
breder aktiviteterne sig lige fra 
fiskeri, kæle med store fisk, høre 
Martin Keller og Co. spille musik, 
slynge honning, slå med le og 
klappe køer. Det er en dag der 
sætter fokus på Utterslev Moses 
potentialer, som går godt i tråd 
med Lokaludvalgets visioner for 
mosen. Som en del af Bispebjerg 
Lokaludvalg kan du være med til 
at arrangere Mosetræf og møde 
alle de lokale moseglade for-
eninger i bydelen. 

Foto: Kurt Lønstrup – D
et årlige m

osetræ
f

VI HYLDER DE FRIVILLIGE 

De frivillige kræfter i bydelen 
gør en stor indsats for at skabe 
et endnu bedre Bispebjerg – og 
derfor kårer Lokaludvalget hvert 
år, hvem der skal have årets Fri-
villigpris. Frivilligprisen går til en 
frivillig, der har udvist et særligt 
initiativrigt engagement i byde-

len. Vinderen kåres til den årlige 
puljeaften. Sidste år gik frivillig-
prisen til to seje frivillige. En af 
de seje frivillige er Nuno Peter-
sen, som en gang om måneden 
arrangerer og koordinere Blues 
Club på Dansekapellet med 
gratis undervisning og blues 

dans. Dorthe Bertram fik også 
frivilligprisen, hun har i mange 
år gjort en ekstra bemærket 
indsats i Ryparken-Lundehus. 
Her har hun været aktiv i mange 
frivillige aktiviteter i årenes løb 
- og senest har hun i Lundehus 
Kulturforsyning kæmpet for at 

skabe et lokalt samlingssted. Det 
bliver spændende, hvem der får 
årets frivilligpris til januar! Følg 
med på www.bispebjerglokalud-
valg.kk.dk. 

Foto: Joan Joensen – Den årlige puljeaften 

BORGERPANEL  
I BISPEBJERG 
Hvilke idrætsforeninger har vi i 
bydelen og bruger vi dem? Hvor-
dan går det med sortering af 
skrald i bydelen? Og hvor mang-
ler vi kulturtilbud? Hvad er vig-
tigt at prioritere på Bispebjerg? 

Det er spørgsmål som du 
kan være med til at svare på, 
som en del af Bispebjerg Loka-
ludvalg, når vi opstarter det nye 
digitale borgerpanel. Bispebjerg 
Lokaludvalg vil 3-4 gange årligt 
udspørge borgere om alt fra 
affaldssortering, tryghed, frem-
kommelighed, trafik, kulturelle 

tilbud og meget mere. Med 
borgerpanelet kan Bispebjerg 
Lokaludvalg anvende borgernes 
konkrete hverdagsviden til at 
understøtte de indsatser, som 
lokaludvalget er i dialog med 
forvaltninger og politikere på 
Rådhuset om. Har du lyst til at 
være med i det nye digitale bor-
gerpanel? I så fald kan du følge 
med på www.bispebjerglokal-
udvalg. kk.dk. Hvis du har bopæl 
i Bispebjerg har du modtaget et 
brev i din e-boks om borgerpa-
nelet.

HVORDAN FÅR DU 
STØTTE? 
 ❚ Enhver borger, gruppe, 

forening, organisation, 
netværk, institution eller lig-
nende kan søge om støtte 
til aktiviteter, der afvikles 
i Bispebjerg for borgere i 
Bispebjerg. Eksterne aktører 
kan også søge om støtte 
fra Bispebjerg Bydelspulje, 
men lokale aktører bliver 
prioriteret højest.

 ❚ Bispebjerg Lokaludvalg 
lægger vægt på at støtte 
aktiviteter, der blandt andet 
styrker bydelens sociale og 
kulturelle ressourcer, øger 
borgernes demokratiske 
involvering og indflydelse, 
forskønner bydelen, og 
samler borgere på tværs af 
social og etnisk baggrund.

 ❚ I vurderingen af ansøgnin-
ger lægger Lokaludvalget 
yderligere vægt på, at 
puljemidlerne kommer hele 
bydelen til gode, og at der 
er en rimelig medfinansie-
ring i form af for eksempel 
arbejdskraft.

 ❚ Se mere på: http://www.
bispebjerglokaludvalg.
kk.dk/om-lokaludvalget/
bispebjerg-bydelspulje/

Grafik: Matilde Digmann



Områdefornyelse Fuglekvarteret er et samarbejde 
mellem kvarterets lokale kræfter og Københavns 
Kommune. Sammen har vi udarbejdet en 
kvarterplan som Områdefornyelsen arbejder efter. 
Områdefornyelsen er støttet af Transport-, Bygnings- 
og Boligministeriet og løber fra 2013 til 2018.

Formålet med Områdefornyelsen er at gøre 
kvarteret mere attraktivt at leve, arbejde og opholde 
sig i. Det vil ske gennem en lang række sociale, 
kulturelle og fysiske projekter.

HVEM ER VI?

Islands Brygge 37 - 2300 Kbh S - Telefon: 21 46 50 88 - email: fuglekvarteret@tmf.kk.dk

NYT FRA
OMRÅDEFORNYELSE 
FUGLEKVARTERET

2013-2018

FUGLEKVARTERET
OMRÅDEFORNYELSE

INDENFOR I PROJEKTSEKRETARIATETS  
LOKALER MØDES NYE OG GAMLE 
BEKENDTSKABER FRA KVARTERET FOR AT 
FEJRE DE SIDSTE 5 ÅRS ARBEJDE.

ORKESTERLEDER MICHAEL AABYE (TIL 
VENSTRE), FRA TROMMEORKESTRET 
SLAGKRAFT, INVITERER AFTENENS GÆSTER TIL 
AT SPILLE MED PÅ TROMMER.

UDENFOR I GÅRDEN SERVERER 
LISANN GISELSSON (I MIDTEN) 
LÆKKER SVAMPESUPPE FRA SIN 
CYKELVOGN.

JAKOB RUKOV (I MIDTEN) FRA 
BUGGING DENMARK UDDELER 
SMAGSPRØVER OG FORTÆLLER 
OM FREMTIDENS MADVARER.

KVARTERET 
DUFTEDE 
AF LÆKRE 
HJEMMELAVEDE 
PIZZAER DA 
JESPER ÅBILLE’S 
MOBILE 
PIZZAOVNE GIK 
IGANG.

DARE TO EAT’S 
SNOBRØD 
MED INSEKTER 
VAR ET AF 
AFTENENS 
STORE HIT.

KAMMERKLUBBEN VAR ET AF 
AFTENENS MUSISKE INDSLAG. FRA 
VENSTRE MOD HØJRE: GUITARIST 
CARLOS BARRAGÁN, FLØJTENIST 
SOFIA KAYAYA OG TUBAIST ADRIAN 
MIRANDA REDONDO.

SEKRETARIATET ER 
LUKKET NED!
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Hvad har insektfarme, 
skybrudsikring, kammermusik 
og olietønder ombygget som 
pizzaovne med hinanden at 
gøre? Og hvordan kommer en 
madpakke-mor og cykler til 
psykisk udsatte ind i billedet?

Svaret er, at det hele har 
med områdefornyelsen i 
Fuglekvarteret at gøre. Her har 
man de sidste fem år arbejdet for 
at gøre dette spændende kvarter 
endnu mere spændende, uden 
at den særlige Nordvest-ånd er 
gået af fløjten - og det er sket 
gennem fysiske forandringer og 
masser af initiativer og projekter, 
som har skabt arbejdspladser og 
liv i kvarteret.

Nu er tiden desværre kommet, 
hvor projektet lukker ned. 
Men for at sætte fokus på alt 
det, der er sket i kvarteret 
gennem de sidste fem år – og 
for at give et indblik i hvad der 
kommer til at ske de næste par 
år - havde projektet inviteret til 
stor afslutningsfest, hvor både 
projektsekretariats lokaler og 
fortovet udenfor summede af liv 
og hygge.

Således var der fx olietønder, der 
fungerede som pizzaovne, som 
det er sket på Linjen gennem 
flere år - og hvor sultne kunne 
bage deres egne pizzaer. Der var 
bål, hvor interesserede kunne 
bage snobrød med insekter. Og 
der var masser af boder, der 
sammen med en indendørs 
udstilling, viste nogle af de 
mange ting frem, der er sket 
de sidste fem år, takket være 
områdefornyelsen.

“Det er sjovt at se, 
hvor mange af de her 
ting, der faktisk skyldes 
områdefornyelsen. Meget 

som iværksætter, hvor hun nu har 
startet sin egen madpakkeservice 
og cateringvirksomhed - blandt 
andet ved at få lov til at bruge et 
lokalt cafékøkken, når det ellers 
ikke blev brugt.

“Det er ret fantastisk, at det er 
lykkedes for mig. Jeg gik ellers 
og troede, at jeg måske skulle 
have mig en førtidspension. 
Men her har jeg fundet min 
lille niche,” fortalte Lisann 
Giselsson, mens hun hældte den 
dampende og yderst velsmagende 
suppe op.

Og netop sådanne taknemmelige 
skæbner var der mange af denne 
aften i Nordvest. Vi mødte også 
en dame, der med hjælp fra 
områdefornyelsens midler havde 
skaffet cykler, der gjorde det muligt 
at tage psykisk udsatte på et lokalt 
værested med på ture. 

“Der er ikke længere ressourcer 
til, at de rigtigt kan komme ud. 
Men takket være de her cykler 
har vi fået en mulighed for, at 
der faktisk kan ske noget for 
dem,” fortalte hun.

Og det var netop den slags 
historier, der var i højsædet 
for områdefornyelsen - også 
selvom ikke alle bemærkede det, 
forklarede Isaac Abella Appelquist, 
der er sekretariatschef for 
områdefornyelse Fuglekvarteret, 
da aftenen lakkede mod enden.

“Vi er simpelthen så glade for, 
at så mange dukkede op, og 
at så mange har støttet os og 
været positive gennem alle fem 
år. Det har været en fantastisk 
oplevelse at være med herude. 
Så den her fest har været vores 
måde at sige tak til alle for de 
fem år, der er gået.”

af det, har jeg lagt mærke til 
og brugt, uden at vide, hvem 
det egentlig stod bag,” fortalte 
blandt andet Astrid Myrup, en lokal 
fra Frederikssundsvej, der i dagens 
anledning kiggede forbi med sin tre 
måneder gamle dreng Vitus i en 
slynge.

“Jeg har været til flere 
arrangementer nede i 
Kammerklubben, og jeg har 
også set de her fugle, der er 
begyndt at udsmykke området. 
Men jeg har faktisk ikke været 
klar over, at det var en del af 
områdefornyelsen,” sagde hun.

Og den oplevelse har faktisk været 
en vigtig del af strategien bag 
projektet i Fuglekvarteret. Det 
har handlet om at skabe lokale 
aktiviteter og netværk sammen 
med de lokale, uden at kommunen 
og dermed områdefornyelsen 
nødvendigvis skulle have al æren og 
omtalen.

Økosystem til kaffe, 
insekter og tomater
En af de mere markante initiativer, 
som områdefornyelsen har lagt 
grobund for, er et helt særligt 
økosystem af ressourcer, som lokale 
iværksætter og erhvervsdrivende 
har kunne nyde godt af. Således 
har kaffegrums fra kommunens 
mange kopper kaffe, og fra lokale 
caféer kunne anvendes til at 
dyrke østershatte i, som dermed 
blev nedbrudt og kunne bruges 
som foder til de insekter. Her er 
simpelthen skudt en insektfarm 
op i området, som producerer 
spiselige insekter - en af fremtidens 
fødevarer, mener man. Og 
restproduktet fra insekterne kan 
i øvrigt bruges som gødning i 
byhaverne hos en anden lokal 
virksomhed, nemlig Tagtomat.

Og netop insekterne blev også vist 
frem til områdefesten. Snobrødsdej 
blev rullet i de små insekter, der 
blev knasende sprøde over bålets 
flammer, og en risengrød med 
melorme viste vejen frem for 
fremtidens julemad - for pludselig 
blev risengrøden ekstra rig på 
protein, uden at det gik ud over 
smagen.

“At fremavle spiselige insekter 
er helt klart en af vejene frem 
for fremtidens fødevarer. Det 
bruger 1000 gange mindre 
energi at producere et kilo 
insekter sammenlignet med 
et kilo oksekød - og det har 
vi muligheden for at vise frem 
her. Blandt andet takket være 
områdefornyelsen, som vi har 
haft et godt samarbejde med 
hele vejen igennem,” fortalte 
Jakob Rukov, der er stifter af 
Bugging Denmark, og som står bag 
insektprojektet.

Økosystemet og en masse 
andre initiativer er igangsat 
eller har fået et skud i ryggen 
af områdefornyelsens projekt 
”Opdrift”.

Madpakker og cykler
Der var dog også mere tilgængelig 
mad på programmet for de lokale 
feststemte. Således serverede 
Lisann Giselsson, også kendt som 
bagkvinde bag Mor’s Madpakke, 
svampesuppe, der blandt andet var 
lavet på de føromtalte østershatte, 
dyrket i kaffegrums.

Og netop Lisann Giselsson 
er et eksempel på, hvad 
områdefornyelsen har ført med 
sig. Hun har været på kontanthjælp 
næsten hele sit liv, men takket være 
en indsats fra områdefornyelsen 
kunne hun i stedet springe ud 

FUGLEFEST MED PIZZA, 
INSEKTER OG KAMMERMUSIK

Fem års områdefornyelse i Fuglekvarteret lakker mod 
enden, og det blev fejret med en afskedsfest d. 30. november. 
Her kunne flere hundrede ildsjæle og lokale nysgerrige 
sige farvel til projektet og blive klogere på, hvad det hele 
egentlig gik ud på.

TAK FOR 
GODT 

SAMARBEJDE
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FREDAG 16/3
···························································
KL. 17  EN SOLSKINSDAG 
 I PARADIS
 Alder: 5-11 år

KL. 19  MANDEN DE KALDTE 
 ROLEX
 Alder: Fra 12 år

LØRDAG 17/3
···························································
10.00  VERDENS MINDSTE HISTORIE
 Alder: 1 1/2 - 4 år

12.00  SPAGHETTI
 Alder: 3-8 år

15.00  SOLO FOR TO 
 Alder: Fra 5 år

SØNDAG 18/3
···························································
10.00  TO I ET HUS – OG EN MUS
 Alder: 2-6 år

12.00  LILLE T OG DE FORBUDTE   
 BAMSER
 Alder: 4-9 år

15.00  PIGESPEJDERNES 
 DRAMAPATRULJE 
 OPFØRER JUNGLEBOGEN
 Alder: 8-12 år

Alle forestillinger spiller i 
BATIDAs TEATERHUS
Rentemestervej 25A 

Læs mere om forestillingerne på 
www.batida.dk

Billetter er
 GRATIS!
Men billetbestilling 

er nødvendig. 

EN SOLSKINSDAG 
I PARADIS
Der er dejligt i 
Paradis. De der 
ikke bor der 
i  forvejen, vil 
gerne  derind, 
det siger sig 
selv. Men 
er der 
plads til 
alle?

VERDENS 
MINDSTE HISTORIE
Et musikalsk møde mellem 
en almindelig pige og en 
mærkelig pingvin. Mon de 
to kan � nde ud af at lege 
sammen?

SPAGHETTI
Man bliver høj af  spaghetti, 
siger de to lange. Og så 
 koger de spaghetti efter alle 
 kunstens regler. Kulinarisk 
 komedie med masser af 
 musik. 

SOLO FOR TO
Dirigenten er parat. Kon-
certen skal begynde, men 
orkestermedlemmerne 
ringer ét for ét afbud. Den 
eneste der dukker op er 
den elendigste af dem 
alle…

TO I ET HUS 
– og en mus
Mabel og Betty er de 
 allerbedste venner. Mabel 
har styr på det hele, men 
Betty kan ikke huske fra 
næse til mund. Det giver 
husspektakler...

LILLE T og de 
forbudte bamser
I et dejligt land med palmer 
og dadler kom en lille dreng 
til verden. Hans ører var 
store som rabarberblade.

I Østeuropa før det hele 
 ramlede:  en diktator, en 
kunstner og en 
ung  kvinde…

MANDEN DE KALDTE

ROLEX

FESTIVAL 16. TIL 18. MARTS

TEATER FRA
MANEN

8 FORESTILLINGER OM LIVET PA JORDEN
 EN KAVALKADE AF BATIDA-FORESTILLINGER 

I BATIDAS TEATERHUS

PIGESPEJDERNES 
DRAMAPATRULJE OPFØRER

JUNGLEBOGEN
Mowgli, Baloo, Shere Khan 
og seks intrigante pige-
spejdere.

HAR OPFUNDET, UDVIKLER, PROGRAMLÆGGER 
OG PRÆSENTERER

TEATER
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Alle forestillinger spiller i BATIDAs TEATERHUS / Rentemestervej 25A 
Alle billetter er gratis – men billetbestilling nødvendig. Bestil billetter via info@batida.dk eller 38 10 36 09

Læs mere om forestillingerne på www.batida.dk

JANUAR
SMÅ BLÅ SKO
Riddersalen
Alder: 1 ½ - 4 år
Torsdag 11/1 og fredag 12/1
Begge dage kl. 9.30 + 10.45

WELCOME TO THE INTERNET 
Teateriet Apropos
Alder: 13 - 16 år
Onsdag 17/1 – kl. 10 + 12 

FEBRUAR
VERDENS MINDSTE HISTORIE
Teatergruppen Batida
Alder: 1 ½ - 4 år
Mandag 5/2 til fredag 9/2 
Alle dage kl. 9.30 + 10.45

LILLE T OG DE FORBUDTE BAMSER
Teatergruppen Batida
Alder: 4 - 9 år
Tirsdag 20/2 til fredag 23/2 
Alle dage kl. 9.30 + 11 

HIMMEL
Teater Minsk
Alder: 1 ½ - 4 år
Tirsdag d. 27/2 – kl. 9.30 + 10.45

MARTS
DEN SANDFÆRDIGE BERETNING 
OM DE 3 SMÅ GRISE 
De Røde Heste
Alder: 5 - 10 år
Tirsdag 6/3 – kl. 9.30 + 10.45

TEATER FRA MÅNEN
En kavalkade af Batida- forestillinger
Se program på venstre side. 

EN SOLSKINSDAG I PARADIS
Teatergruppen Batida
Alder: 5 - 11 år
Tirsdag 20/3 – kl. 12 + 15

APRIL
MENNESKETS BEDSTE VEN
Teatergruppen Batida
Alder: Fra 10 år
Tirsdag 10/4 til torsdag 12/4 
Alle dage kl. 10 + 12

Billetter er
 GRATIS!
Men billetbestilling 

er nødvendig. 

EN SOLSKINSDAG 
I PARADIS
Der er dejligt 
i Paradis. De 
der ikke bor 
der i  forvejen, 
vil gerne 
 derind, det 
siger sig 
selv. Men 
er der 
plads til 
alle?

BATIDA

VERDENS 
MINDSTE HISTORIE
Et musikalsk møde mellem 
en almindelig pige og en 
mærkelig pingvin. Mon de 
to kan � nde ud af at lege 
sammen?

BATIDA

LILLE T og de 
forbudte bamser
I et dejligt land med palmer 
og dadler kom en lille dreng 
til verden. Hans ører var 
store som rabarberblade.

BATIDA

SMÅ BLÅ SKO 
RIDDERSALEN

En lille entré er kulissen for 
historien om en dame der 
går tur med folk. I dag venter 
hun Alfred, så de små blå sko 
� ndes frem…

WELCOME 
TO THE 
INTERNET
En eksplosiv forestilling, 
der viser virkeligheden 
som den ser ud  for de 
mange unge og voksne der 
lever med nettet hver dag.

TEATERIET APROPOS

Alle dage kl. 9.30 + 11 

Tirsdag d. 27/2 – kl. 9.30 + 10.45

TEATER MINSK

HIMMEL
Danseteater for de mind-
ste. Se op på himlen 
gennem mine tæer!
Kan du få skyerne til at 
vende på hovedet?
Kan du høre stjernerne?

DE RØDE HESTE

Omsider kommer den 
usminkede beretning om, 
hvordan de tre små grise 
(de svin) forsøgte at narre 
den rare og venlige ulv. 

DEN SANDFÆRDIGE 
BERETNING OM DE 
3 SMÅ GRISE

MENNESKETS 
BEDSTE VEN
8 skuespillere fra 
De galpende køtere synger 
sig igennem et drama 
om kærlighed og 
sult.

BATIDA

TEATERFORÅRSPROGRAM 2018
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Grundtvigs Kirke ∙ På Bjerget 14B ∙ 2400 København NV ∙ www.grundtvigskirke.dk

Koncerter og arrangementer i Grundtvigs Kirke 

KONCERTER & MUSIK

G.F. Händels Messias
Tirsdag den 19. december kl. 19.30 
Onsdag den 20. december kl. 19.30 
Grundtvigs Kirkes Kantori & Barok-
orkester. Ida Lorenzen er koncert-
mester. Mads Høck dirigerer. 
(Entré: 150 kr.) Billetter kan købes 
på www.billetto.dk, på kirkekontor-
et og i døren, hvis der er resterende 
billetter.

Orgelmesterkoncerter
Torsdag den 4. januar kl. 19.30
"Dejlig er den himmelblå".  
Mads Høck spiller julemusik af Bach,  
Buxtehude, Dupré m.fl. og perspek-
tiverer forskellige europæiske jule-
musiktraditioner fra franske noëls 
over tyske og danske julesalmer til 
engelske christmas carols.

Torsdag den 1. februar kl. 19.30
"Orgelsymfonier gennem 150 år".  
Erik Kolind spiller værker af Franck, 
Vierne og Rachel Laurin.

Torsdag den 1. marts kl. 19.30
"Jehan Alain – den evige unge  
franske mystiker". 

Koncerten vil vise en fransk kompo-
nistpersonlighed fra det tidlige 20. 
århundrede, som er nyskabende i sit 
mystiske tonesprog, men alligevel 
forankret i den barokke komposi- 
tionsstil og lader publikummet dyk-
ke ind i Alains fantastiske univers.
Babett Hartmann er organist.

Rødovre Concert Band -  
50 års-jubilæum
Torsdag den 25. januar  kl. 19.30
Musik af Händel, Susato og  
Marcellos obokoncert med prof. 
Max Artved som solist

Kyndelmissekoncert med  
Sankt Annæs tre elitekor
Søndag den 4. februar kl. 17.00
Københavns Drengekor, Sankt  
Annæ Pigekor og Sankt Annæ 
Gymnasiekor synger musik til 
vinterens vendepunkt.
Entré: 60 kr. (børn/unge: 30 kr.) 
Forsalg på www.billetto.dk og 
Sankt Annæ Gymnasium

ARRANGEMENTER

Litterær studiekreds
Fredag den 26. januar  kl. 15-17 
Den gamle mand og havet af  
Ernest Hemingway 
Fredag den 23. februar kl. 15-17 
Selvportræt af Édouard Levé 
Fredag den 23. marts kl. 15-17
Transfervindue af Maria Gerhardt 
Cand. mag i filosofi og dansk Eirik 
Gjerstad leder litteraturkredsen.

Sangeftermiddag
Tirsdag den 20. februar kl. 17.00
Syng dig varm med vinterens san-
ge fra Højskolesangbogen. Deltag-
erne skiftes til at vælge en sang. 
Kom og ønsk lige den sang, du  
holder af, og syng den sammen 
med andre.

Aftensang & aftensmad
- et arrangement for voksne
Tirsdag den 20. marts kl. 17
Andagt med musik og sangindslag 
med medlemmer fra Grundtvigs 
Kirkes Kor. Herefter er der gratis 
fællesspisning i krypten. Kom alene 
eller tag en ven med og mød nye 
mennesker under hyggeligt sam-
vær.

FOR BØRN

Babysalmesang
Onsdag den 7. februar kl. 9.30
Babysalmesang holdstart. 
10 gange, 300 kr.

Severin
Onsdage kl. 10-13
Grundtvigs Kirkes legestue for alle 
legeglade børn ml. 0-4 år. 

Fastelavnsfest for hele familien
Søndag den 11. februar kl. 14
Fastelavnsgudstjeneste, tøndeslag-
ning og fest for små og store børn  
i krypten. Erik Olsens dukketeater 
underholder, fastelavnsboller og 
saft/kaffe til alle. Præmier til bedst 
udklædte. 

ANDET

Farvel til Palle Kongsgaard 
Søndag den 7. januar kl. 10
Palle Kongsgaard går på pension 
efter næsten 20 år i Grundtvigs  
Kirke. Palle prædiker til højmessen 
kl. 10, og efterfølgende er der re-
ception i krypten kl. ca. 11.30.  
Alle er velkomne.

Læs mere om arrangementerne på www.grundtvigskirke.dk
Medmindre andet er nævnt, er arrangementet gratis.
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Af Ole Vadmand
Lektor, Efterslægten

”Der er jo rigtig mange, der tror, at man skal gå på gym-
nasiet, hvis man vil på de lange videregående uddan-
nelser,” fortæller 15-årige Soukaina Ben Haddou, som i 
sommer startede på HF-Centret Efterslægten. Men det 
modbeviser hun og hendes søstre, en læge, en logistik-
økonom, en cand.mag. i dansk og spansk og en – måske 
– kommende arkitekt.

”Vi er fem søstre,” fortæller Soukaina, ”og vi har alle fem 
gået på Efterslægten – mere eller mindre. Hvorfor vi går har 
gået her, er faktisk en lang historie. Jeg ved ikke lige, hvorfor 
min ældste søster, Bouchra på 26, som den første tog HF på 
Efterslægten, men hun havde ikke været helt sikker på, hvad 
hun ville, så hun tog 10. klasse, og så var HF på Efterslægten 
et nærliggende valg.”
Og nærliggende, det var det. Familien Ben Haddou bor i 
Horsebakken, kun et lille ejendomsmæglerstenkast fra HF-
Centret Efterslægten, så da Soukainas storesøstre, Nadia (24) 
og Laila (22) havde taget vejen gennem HF på Efterslægten til 
universitetet, lå vejen ligesom åben for de to yngre søskende.

Direkte fra 9. klasse
”Så da jeg selv skulle starte, havde jeg det meget i tankerne 
at starte på Efterslægten, selv om jeg også var meget i tvivl. 
Men jeg havde jo hørt en masse godt om HF og Efterslæg-
ten fra mine søskende, så det blev til 1. HF på Efterslægten i 
sommer. Jeg valgte blandt andet HF, fordi undervisningen på 
HF er meget mindre stressende, blandt andet fordi du ikke 
får standpunktskarakterer, som du skal koncentrere dig om 
hele tiden. Så er der selvfølgelig lidt flere eksamener end på 
gymnasiet, men så føler jeg også, at HF ligesom pakker én ind 
til eksamenerne, og man kan koncentrere sig om eksamen. 
Lærerne er rigtig gode til at sikre sig, at vi alle sammen bliver 
fagligt dygtigere og bliver klar til eksamen.”

Soukaina er en af de yngste HF’ere på Efterslægten, fordi man 
som noget helt nyt nu kan begynde sin HF-uddannelse alle-
rede efter 9. klasse. ”Det har fungeret fint for mig at være lidt 
yngre end dem i min klasse – det gør ikke den store forskel. 
Det er nok godt, at jeg altid har været lidt mere moden af 
min alder,” tilføjer hun med et beskedent smil, så jeg synes, 
det er fint at komme som ung på HF. 
Jeg lægger faktisk ikke mærke til, at nogen er ældre end mig, 
selv om jeg er venner med nogen på 18 – og ældre endda. 
Det glemmer jeg helt.”

Grin på tværs af alder
”Det fungerer godt, fordi der er et godt sammenhold i klas-
sen. De første par uger havde vi meget med at skulle arbejde 
sammen, og man kan jo sagtens grine sammen med en, der 
er lidt ældre end en selv. Så har jeg også idræt som valgfag, 
og der er der endda en, som er endnu ældre, og hende kan 
jeg også snakke rigtig godt med. Og så er der jo nogle, der er 
mere modne end andre, og dem kan man altid lære af, fordi 
de har mere erfaring og mere faglig viden.”
Med søstrene i gang eller færdige med lange videregående 

stået med en løftet pegefinger og sagt til os, at vi skulle uddanne os, men jeg 
er da ret sikker på at de ville blive vrede eller skuffede, hvis vi ikke gjorde det.”

Om sine egne fremtidsdrømme fortæller Soukaina, at hun regner med at tage 
et halvt år med nogle A-niveaufag oven i sin toårige HF-uddannelse. ”På den 
måde kan jeg gøre mig kvalificeret til at søge ind på en lang videregående 
uddannelse. 
Men først skal jeg, ligesom mine søstre har været, ud at rejse. Det vil nok 
være godt med en pause efter ti år i folkeskolen og to-tre hårde år på ung-
domsuddannelsen – og så kommer der jo også nogle hårde år bagefter. Så 
bare et enkelt år, og så skal jeg i gang igen!” forsikrer Soukaina afslutningsvis.

uddannelser kunne man godt forestille sig, at 
der hviler et vist pres på Soukaina. Men det 
føler hun ikke: ”Jeg håber selvfølgelig på også 
at få en lang videregående uddannelse, men 
jeg ved ikke rigtig endnu, hvad jeg vil læse. 
Jeg har haft arkitekt i tankerne, men det er 
ikke helt sikkert endnu. Jeg er i gang med at 
beslutte mig. Og dér er HF også godt. Der er 
mange, der tror, at HF er et sted, man kun skal 
tage hen, hvis man er 100 % sikker på, hvad 
man vil være efter uddannelsen, men vi er 
mange i min klasse, der stadig er i tvivl. Og 
så kan man jo også sagtens tage enkeltfag 
bagefter, hvis der nu er noget, man mangler. 
Og selv om mine søstre i dag er kommet så 
langt, vidste de faktisk heller ikke rigtigt, hvad 
de ville, da de startede på HF.”

Drømmen om uddannelse
Soukaina spekulerer meget på, hvad det skyl-
des, at alle søstrene i den grad er gået ud-
dannelsesvejen, men må konstatere: ”Jeg ved 
faktisk ikke helt, hvad det skyldes, men det har 
i hvert fald noget at gøre med, at lærerne er 
meget gode til at undervise. 
De er pædagogiske og forstående, men de kan 
også være lidt skrappe, så vi også kommer i 
gang med stof, der er lidt sværere. 
Det er godt med udfordringer og krav. Og 
så er det egentlig også lidt mærkeligt, fordi 
alle mine søstre faktisk ikke har været de helt 
store lys i folkeskolen, men de har så taget sig 
sammen. 
Det der med at sige: ”Nu er det seriøst, det 
gælder min fremtid”.” 
Især taler Soukaina meget om, hvordan hen-
des søster, Nadia, som nu læser dansk på 
sidste år på universitetet og har færdiggjort 
spansk, havde en dansklærer, Line, som var 
en stor inspiration til, at hun ville læse dansk 
på universitetet. ”Efterslægten har forberedt 
hende rigtig godt til at komme på universite-
tet bagefter. 
Eller måske startede det med, at Laila altid 
havde drømt om at blive læge, lige siden hun 
var lille, og så har vi selvfølgelig også snakket 
en del om uddannelse derhjemme.”

Nummer fem i rækken af søstre
Som nummer fem i rækken af søstre lå det 
ligesom i luften, at Soukaina skulle i gang med 
HF på Efterslægten, selv om en enkelt af sø-
strene, Dounia på 17, efter et kort forløb på 
Efterslægten, nu går på Gefion Gymnasium. 
”Det er ikke, fordi mine forældre sådan har 
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Fra Bispebjerg til universitetet: 4-5 søstre på Efterslægten

Gratis!

Bydelsavisen
BispeBjerg

Næste Nummer!

Udkommer 
september
november
febrUar 
oG maj

Annoncer og bidrag er  gratis for institu-
tioner og ikke kommercielle foreninger

frist for aflerverinG af bidraG til næste nUmmer

oplag ca. 34 000
avisen udsendes til alle husstande og 
virksomheder i bispebjerg bydel

Udkommer
Uge 9 (marts)
Uge 19 (maj)
Uge 37 (september) 
Uge 46 (november)

Oplag ca. 23  0004 

Frist for aflevering af bidrag til næste udgave af Bydelsavisen: Fredag 2. marts

Onsdag 14.  marts 000

Alt det HF kan
Der er sket en række nye ting med HF, men meget er ved det 
gamle. Her kan nævnes:

1. Adgang til alle videregående uddannelser: Med en HF-eksamen 
kan man søge ind på uddannelser på erhvervsakademi, professions-
højskole eller universitet. Til de lange videregående uddannelser 
kræves en såkaldt ”UNI-fagpakke”, som enten kan tages samtidig 
med den ordinære HF, eller som et supplerende halvårligt forløb.

2. Adgang fra 9. klasse: Som noget nyt kan elever søge ind i en HF-
klasse efter folkeskolens 9. klasse. På Efterslægten siger de, at det er 
en god mulighed for ”de modne og målrettede”.

3. Videregående uddannelser og karriere er integrerede dele af HF-
uddannelsen, så man ikke blot arbejder med det faglige, men også 
mere praktisk med henblik på fremtiden efter HF.

Soukaina bor kun fem minutters gang fra HF-Centret Efterslægten (midt i bil-
ledet), men skolen er ikke bare et lokalt uddannelsessted, men også for hele 
Storkøbenhavn. I indeværende skoleår er ca. 27 % af kursisterne fra Bispebjerg 
Bydel, de resterende 73 % fra Storkøbenhavn og så langt væk som Smørum, 
Slangerup og Sorø.

Mange muligheder på Efterslægten
1. Soukaina går i en såkaldt standard-
klasse på HF-Centret Efterslægten. 
Men Efterslægten byder også på en 
række ”interesseklasser”, fx den helt 
nye ”Outdoor-klasse”, ”Voksenklassen”, 
”Idrætsklassen” og ”World Aid-klassen”. 
Alle disse klasser er almindelige toåri-
ge forløb.
2. Ved siden af disse klasser har man 
som både ung og voksen desuden 
muligheden for at tage enkeltfag på 
Efterslægten, både som dag- og aften-
undervisning og som ”e-learning”. I 
modsætning til klasserne starter der 
enkeltfag allerede nu til januar. Kon-
takt Efterslægtens studievejledere: 
stvl@hfc.dk

I Soukaina  Ben Haddous  klasse på HF-Centret Efterslægten er 
det både sjovt og seriøst. Her er Soukaina (i midten) og et par 
klassekammerater i gang med faget engelsk.



Historien om Orfeus og Eurydike er en af historiens 
største og ældste kærlighedshistorier, og går helt tilbage 
til det gamle Grækenland. Myten om Orfeus, der mister 
sin elskede Eurydike og rejser til dødsriget for at vinde 
hende tilbage med sin sang, har bevæget og vakt 
inspiration gennem tusinder af år. Nu bliver forestillingen 
vakt til live på Dansekapellets scene med dans, videokunst, 
teatermagi og musik til tonerne af C. W. Glucks elskede 
opera af samme navn. I hovedrollen er danser og 
koreograf Mark Philip fra Uppercut Danseteater, der har 
til huse på Bispebjerg Torv. Historien om Orfeus og 
Eurydike er en af historiens største og ældste kærligheds-
historier, og går helt tilbage til det gamle Grækenland. 
Myten om Orfeus, der mister sin elskede Eurydike og 
rejser til dødsriget for at vinde hende tilbage med sin 
sang, har bevæget og vakt inspiration gennem tusinder 
af år. Nu bliver forestillingen vakt til live på Dansekapel-
lets scene med dans, videokunst, teatermagi og musik til 
tonerne af C. W. Glucks elskede opera af samme navn. I 
hovedrollen er danser og koreograf Mark Philip fra 
Uppercut Danseteater, der har til huse på Bispebjerg Torv.

Viljen til at kæmpe for det man elsker
”Det, jeg elsker ved Orfeus-karakteren er hans stædighed, 
der minder mig om min egen. Den måde han af kærlighed, 
stædigt trodser døden og rejser til underverdenen for at 
hente Eurydike tilbage til livet. Det er meget smukt og 
vældig inspirerende,” fortæller Mark Philip.

”I mit eget liv vil jeg kæmpe og gå langt for netop det 
jeg elsker mest – min familie, min kæreste og dansen. 
Der er ingen, der skal fortælle mig at noget ikke kan lade 
sig gøre. Hvis de gør det, sætter jeg alt ind for at få det til 
at lykkedes.”

For Mark Philip er rollen som Orfeus en spændende udfordring. Foto: Bahadir Berber

Kærlighed og savn så stærkt, at det overvinder døden. Det er nogle af motiverne i 
forestillingen ORFEUS & EURYDIKE, der har premiere i Dansekapellet til januar. 
Danser og koreograf Mark Philip fra Uppercut Danseteater spiller rollen som Orfeus.

Da Mark Philip begyndte at danse break dance var dans 
til opera fra 1700-tallet ikke den første tanke. Men efter 
år med samarbejde med alt fra moderne dansere og 
dansere fra Den Kongelige Ballet, har Mark Philip 
udforsket hvordan urban dans går smukt i harmoni med 
andre udtryksformer.

”At danse og koreografere så ikonisk en kærligheds-
historie som ORFEUS OG EURYDIKE og arbejde sammen 
med mange forskellige kunstnere, lød som en kæmpe 
udfordring. Og det kunne jeg ikke sige nej til,” smiler 
Mark Philip.

FAKTA

Mark Philip er født i 1983 og har dansk og �lippinsk 
baggrund. Mark Philips interesse for dans og bevægelse 
kom via den akrobatiske kampdans capoeira, og derfra 
gik han videre til break dance og moderne dans.

Mark Philip begyndte sin karriere som professionel 
danser i 2004.

Siden 2016 har han været kunstnerisk leder af 
Uppercut Danseteater sammen med danser og 
koreograf Stephanie Thomasen.

Mark Philip blev nomineret til en Reumert som 
Årets Danser i 2015 og har modtaget Albert Gaubiers 
æreslegat for dansepræstationer.

OM ORFEUS & EURYDIKE
Af Meridiano Teatret i samarbejde med 
Uppercut Danseteater, Den Fynske Opera, 
NordicOpera/ØresundsOperan

INSTRUKTØR Giacomo Ravicchio 
MEDVIRKENDE Jose�ne Andersson, Berit Barfred Jensen, 
Lea Quortrup, Mark Philip, Alexander Skjold, Elise Müller, 
Lars Begtrup, Noora Hannula

DATO Torsdag 25. januar til søndag 11. februar
TID Kl. 19.30
VARIGHED Ca. 2 timer inkl. pause
BILLET Fra kr. 40/kr. 165. For billetsalg til større grupper 
over 30 personer, kontakt tlf. 4520 2090
ALDER Fra 12 år

Forestillingen er blevet til med støtte fra Statens 
Kunstfond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond,
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond,  
Odense Kommune, A.P. Møller og hustru Chastine 
McKinney-Møllers Fond til almene Formål

KÆRLIGHED SÅ STÆRK AT DEN 
OVERVINDER DØDEN. OG EN 
GOD PORTION STÆDIGHED

Myten om Orfeus og Eurydike får nyt liv 
gennem musik, dans og videokunst.
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De �este, der har født et barn, vil kunne nikke 
genkendende til, at en graviditet og fødsel tærer på 
fysikken. Derfor har Dansekapellet startet et �eksibelt 
hold i Efterfødselspilates hver onsdag. Her kan mødre 
komme med deres baby, få en times pilates med fokus 
på at få kroppen tilbage i form efter fødsel og hygge sig 
med deres baby og andre mødre. Underviser Caterini 
Dinopoulou fortæller:

”Til Efterfødselspilates arbejder vi med mave, ryg, 
core-muskler og sidemuskler, der vil hjælpe moren med 
at komme i form. Vi arbejder med balance og krops-
bevidsthed for at forebygge evt. smerte ved at bære på 
et lille barn, som mange oplever under barslen.”

Samvær mellem mor og barn
Holdet er rettet mod mødre og i enkelte af øvelserne vil 
børnene kunne være med, så mor og barn laver 
øvelserne sammen. Caterini Dinopoulou har �ere års 
erfaring med dans for mødre og børn.

”Det er min erfaring at børn har godt af at opleve 
nærvær og fælles bevægelse med moren, der opstår af 
øvelserne. Samtidig har de glæde af at se moren og de 
andre børn i lokalet,” fortæller Caterini Dinopoulou.

Mødre kan deltage fra ca. 6 uger efter fødslen, alt 
afhængig af morens fysiske form og tilstand. Caterini 
Dinopoulou anbefaler at man taler med sin læge. Og når 
barnet så småt begynder at gå, er det tid til at mor og 
barn går videre til andre træningstilbud i Dansekapellet.

Vil du gerne i form efter fødslen, have nærvær med din baby og samvær med andre mødre? 
Så kom til Efterfødselspilates hver onsdag  i Dansekapellet fra den 10. januar. Vi har talt med 
underviser Caterini Dinopoulou.

Pilates er velegnet til at komme i form efter fødslen, og det kan mindske risikoen 
for smerter ved at bære rundt på et lille barn. Foto: Bahadir Berber

KOM I FORM EFTER 
FØDSLEN MED PILATES

DET SKER
FAMILIEDANS I 
Søndag 14. januar
Entré fra kr. 50 for voksen og et barn

Alle kan være med og få danset igennem uanset alder. 
Der er spilopper, drengestreger, sprudlende rytmer og 
smittende danseglæde for store og små. Så mød op og 
dans løs!

ORFEUS OG EURYDIKE
Torsdag 25. januar til søndag 11. februar
Entré fra kr. 40/kr. 165

Tværkunstnerisk teatermagi som afsøger grænselandet 
mellem liv og død af Meridiano Teatret, Uppercut 
Danseteater, Nordic Opera og Den Fynske Opera.

FAMILIEDANS II 
Søndag 11. februar
Entré fra kr. 50 for voksen og et barn

Alle kan være med og få danset igennem uanset alder. 
Der er spilopper, drengestreger, sprudlende rytmer og 
smittende danseglæde for store og små. Så mød op og 
dans løs.

DANSEFEBER VINTERCAMP
Mandag 12. februar til fredag 16. februar kl. 10-16
Gratis adgang 

Fem feriedage fyldt med danseglæde og gratis 
danseworkshops for børn og unge mellem 3-17 år.

BOOTCAMP HIP HOP 60+
Mandag 12. februar til fredag 16. februar kl. 10-11.30
Entré kr. 300

Hip hop kender ingen alder! Kom og få varmen i 
vinterferien, når Charlotte Knudsen underviser en fra 
mandag til fredag i hip hop.

UGLY DOUGLAS
Onsdag 28. februar til søndag 11. marts
Entré fra kr. 40 / kr. 125

Med foden på speederen blæser Uppercut Danseteater 
nyt liv i H. C. Andersens klassiske eventyr "Den Grimme 
Ælling".

BRITTEN RE:IMAGINED
Lørdag 17. marts til søndag 18. marts
Entré kr. 75

BRITTEN RE:IMAGINED er en danseforestilling for én 
danser og én cellist, der opføres i Dansekapellets 
stemningsfulde Kuppelsal.

IGEN
Søndag 25. marts
Entré kr. 50

Gæstespil for de mindste af ÅBEN DANS. Forestillingen, 
der henvender sig til børn fra ½ til 4 år og deres forældre, 
bygger på følelsen af åbenbaring og frydefuldhed.

KOREOGRAFIKONKURRENCEN 2018
Lørdag 7. april
Entré kr. 100

KOREOGRAFIKONKURRENCEN fylder 10 år og i den 
anledning ruller vi den røde løber ud!  Oplev en 
jubilæums aften hvor unge koreografer mellem 13-23 år 
inden for break dance, moderne dans og hiphop viser 
deres egne værker på scenen.

FOR BILLETTER OG INFO SE
www.dansekapellet.dk

FAKTA

Caterini Dinopoulou er leder af KINETICS Dance & Visual 
Art Center på Kreta. Hun har undervist i pilates i �ere år, 
og arbejdet med dans og bevægelse for mødre og deres 
børn.

EFTERFØDSELSPILATES MED DIT BARN
DATO Hver onsdag kl. 12-13
ENTRÉ Kr. 50 pr. gang. Betaling ved fremmøde
- tilmelding ikke påkrævet

Undervisningen foregår på engelsk

 25 MARTS



De �este, der har født et barn, vil kunne nikke 
genkendende til, at en graviditet og fødsel tærer på 
fysikken. Derfor har Dansekapellet startet et �eksibelt 
hold i Efterfødselspilates hver onsdag. Her kan mødre 
komme med deres baby, få en times pilates med fokus 
på at få kroppen tilbage i form efter fødsel og hygge sig 
med deres baby og andre mødre. Underviser Caterini 
Dinopoulou fortæller:

”Til Efterfødselspilates arbejder vi med mave, ryg, 
core-muskler og sidemuskler, der vil hjælpe moren med 
at komme i form. Vi arbejder med balance og krops-
bevidsthed for at forebygge evt. smerte ved at bære på 
et lille barn, som mange oplever under barslen.”

Samvær mellem mor og barn
Holdet er rettet mod mødre og i enkelte af øvelserne vil 
børnene kunne være med, så mor og barn laver 
øvelserne sammen. Caterini Dinopoulou har �ere års 
erfaring med dans for mødre og børn.

”Det er min erfaring at børn har godt af at opleve 
nærvær og fælles bevægelse med moren, der opstår af 
øvelserne. Samtidig har de glæde af at se moren og de 
andre børn i lokalet,” fortæller Caterini Dinopoulou.

Mødre kan deltage fra ca. 6 uger efter fødslen, alt 
afhængig af morens fysiske form og tilstand. Caterini 
Dinopoulou anbefaler at man taler med sin læge. Og når 
barnet så småt begynder at gå, er det tid til at mor og 
barn går videre til andre træningstilbud i Dansekapellet.

Vil du gerne i form efter fødslen, have nærvær med din baby og samvær med andre mødre? 
Så kom til Efterfødselspilates hver onsdag  i Dansekapellet fra den 10. januar. Vi har talt med 
underviser Caterini Dinopoulou.

Pilates er velegnet til at komme i form efter fødslen, og det kan mindske risikoen 
for smerter ved at bære rundt på et lille barn. Foto: Bahadir Berber

KOM I FORM EFTER 
FØDSLEN MED PILATES

DET SKER
FAMILIEDANS I 
Søndag 14. januar
Entré fra kr. 50 for voksen og et barn

Alle kan være med og få danset igennem uanset alder. 
Der er spilopper, drengestreger, sprudlende rytmer og 
smittende danseglæde for store og små. Så mød op og 
dans løs!

ORFEUS OG EURYDIKE
Torsdag 25. januar til søndag 11. februar
Entré fra kr. 40/kr. 165

Tværkunstnerisk teatermagi som afsøger grænselandet 
mellem liv og død af Meridiano Teatret, Uppercut 
Danseteater, Nordic Opera og Den Fynske Opera.
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BOOTCAMP HIP HOP 60+
Mandag 12. februar til fredag 16. februar kl. 10-11.30
Entré kr. 300

Hip hop kender ingen alder! Kom og få varmen i 
vinterferien, når Charlotte Knudsen underviser en fra 
mandag til fredag i hip hop.

UGLY DOUGLAS
Onsdag 28. februar til søndag 11. marts
Entré fra kr. 40 / kr. 125
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 25 MARTS
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BISPEBJERG I BEVÆGELSE
PILATES OG DET 
DYNAMISKE ÅNDEDRÆT
Mandage kl. 19-20
Entré kr. 50 pr. gang

Tager udgangspunkt i åndedrættet som kroppens bedste guide. 
Her arbejder vi med bevidstheden om din vejrtrækning, som 
vejen til en smidig og stabil krop.

EFTERFØDSELSPILATES 
MED DIT BARN
Onsdage kl. 12-13
Entré kr. 50 pr. gang

Pilates for mødre og babyer. Vi arbejder med nærvær mellem 
mor og barn, samtidig med at vi har fokus på at styrke kroppen. 
Undervisningen foregår på engelsk.

RYTMIK OG TUMLASTIK 
MED DIT BARN
Fredage kl. 11-12
Entré kr. 50 pr. gang

Bevæg dig sammen med dit barn. Stimulerer sanserne og dit 
barns motoriske udvikling. Få idéer til bevægelseslege i kan 
fortsætte derhjemme.

VERDENSDANS FOR KVINDER
Onsdage kl. 11-12
Entré kr. 50 pr. gang

Lucy Bannon og Rebecca Burr byder hver onsdag velkommen 
til Verdensdans for Kvinder. Du kommer hele paletten af 
stilarter rundt, og har det skægt med andre kvinder.

PILATES OG STYRKE
Tirsdage kl. 10-11
Entré kr. 50 pr. gang

Tilbud til alle, som har lyst til at røre sig, få løsnet op og grinet 
sammen med andre. Der undervises i en blanding af pilates og 
styrketræning, der sætter gang i pulsen.

BISPEBJERG TORV 1, 2400 KØBENHAVN NV
SE MERE PÅ WWW.DANSEKAPELLET.DK 

GI’ SLIP OG DANS
Onsdage kl. 10-11
Entré kr. 650 pr. sæson (Tilmelding via hjemmeside)

Uanset din alder og dit niveau kan du hér danse dig glad til 
smittende musik i selskab med andre danseglade sjæle.

HIP HOP 60+
Fredage kl. 10-11
Entré kr. 650 pr. sæson (Tilmelding via hjemmeside)

Til dig over 60 år der vil danse hip hop. Det gælder om at 
komme i bevægelse, få lidt sved på panden og ha’ det sjovt.

MODERNE 60+
Torsdage kl. 10-11
Entré kr. 650 pr. sæson (Tilmelding via hjemmeside)

Til dig over 60 år der vil danse moderne dans. Det gælder om 
at komme i bevægelse, få lidt sved på panden og ha’ det sjovt.

FLEKSIBLE HOLD TILMELDNINGSHOLD
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Det sker i Bellahøj kirke

Bellahøj Kirke 
Frederikssundsvej 125A,  

2700 Brønshøj

Læs mere om alle  
arrangementer på  

www.bellahoejkirke.dk 

Fyraftensmeditation

Vær stille og slip dagens 
bekymringer. Guide: Sogne-
præst Marija Krogh Iversen. 
Mandag d. 8. og 22. januar, 
5. og 19. februar kl. 17.00

Malerværksted

 
Har du lyst til at male med 
akryl- og akvarelmaling, så 
kom og vær med. Kontakt 
Lisbeth Nitze, tlf. 35 85 67 69. 
Hver Lørdag kl. 13.00

Styrk dit barns sanser 

Babysalmesang, 10 gange 
for 250 kr. Se hjemmeside 
for tilmelding og betaling. 
Hver fredag kl. 10.00.

Få tid til dit barn

Rytmik og salmer for  
1-6 årige ved Anette Riis.
Se hjemmeside for  
tilmelding og betaling. 
Hver lørdag kl. 9.30 + 10.30

Strikkecafé

Vi strikker og hygger hver 
mandag kl. 13 (gratis). Et 
par gange om året sælger 
vi det, vi har strikket. Over-
skuddet går til velgørende 
formål. Kontakt: Ulla Stær-
mose på tlf. 38 28 36 11.

D. 4. - 7. januar
Nytårsretræte på Sankt
Birgitta Kloster i Maribo med
vægt på stilhed, ro og fordy-
belse. Pris: 1200 inkl. forplej-
ning. Begrænset deltagerantal,
tilmelding til sognepræst
Peter Møller Jensen på
pmj@km.dk

Tirsdag d. 9. januar 
17.00: Fordybelsesværksted. 
Et forum, hvor vi vender og 
diskuterer aktuelle eksisten-
tielle emner og problemstil-
linger som f.eks. aktiv døds-
hjælp.

Torsdag d. 11. januar
19.00: Filmaften. “Forældre”,
dansk film fra 2016, instr.
Christian Tafdrup. Bagefter
filmen er der snacks og snak
om filmen. Fri entré.

Tirsdag d. 16. januar
17.00: Mænd, mad og mening. 
Mænd laver mad sammen og 
taler om aktuelle emner (50,-).

Fredag d. 19. januar
14.00: Fredagscafé med
besøg af Gitte Dalgaard, som
fortæller om sit arbejde som
bedemand.

Torsdag d. 25. januar
19.00: Sangaften (alsang) med
vinterens sange ved Erling
Elmark Rasmussen. Fri entré.

Lørdag d. 27. januar

16.00: Lørdagshøjmesse.  
Derefter lørdagsmiddag (60,-) 
og Kim & Ørva underholder 
med sange fra Larsens  
repertoire. Fri entré.

Torsdag d. 1. februar

19.00: Debat-aften om bøn 
med Niels Christian Hvidt og 
Peter Nejsum. Er det rigtigt, 
at mennesker der beder, lever 
længere? Niels Christian Hvidt 
(lektor ved Institut for Sund-
hedstjenesteforskning på Syd-
dansk Universitet) har gen-
nem 15 år forsket i forholdet 
mellem krop, psyke og sjæl, 
herunder troen på mirakler.

Fredag d. 2. februar
14.00: Fredagscafé med sange
fra kirkesangbogen ved Peter
Møller Jensen.

Tirsdag d. 6. februar
17.00: Fordybelsesværksted. 
Se omtale under 9. januar.

Torsdag d. 8. februar
19.00: Filmaften. ”Babettes 
Gæstebud”, dansk film fra 
1987, instr. Gabriel Axel.
Efter filmen er der snacks og
snak. Fri entré.

Tirsdag d. 13. februar
17.00: Mænd, mad og mening. 
Mænd laver mad sammen og 
taler om aktuelle emner (50,-).

Fredag d. 16. februar
14.00: Fredagscafé med besøg
af sognepræst Mette Basbøll,
som fortæller om Diakoni- 
kirkens liv og arbejde i  
Tingbjerg sogn.

Lørdag d. 24. februar

16.00: Lørdagshøjmesse.
Derefter lørdagsmiddag (60,-) 
og koncert med Finney’s
Jazzmen. Fri entré.

Torsdag d. 1. marts

19.00: Aftenrum med sanger 
og komponist Sara Grabow.
Kan et fordybet enerum skabe 
et mere autentisk fællesskab? 
Kan man tage kvaliteter fra 
enerummet med ud i fælles-
skabet? Det er nogle af de
tanker Sara stillede sig selv, 
mens hun komponerede san-
gene til albummet ”EneRum”. 
Fri entré.

Fredag d. 2. marts
14.00: Fredagscafé med 
sognepræst Louise Getruer 
Miskow.

Tirsdag d. 6. marts
17.00: Fordybelsesværksted. 
Se omtale under 9. januar.

Torsdag d. 8. marts
19.00: Filmaften. ”Du forsvin-
der”, dansk film fra 2017, instr.
Peter Schønau Fog. Bagefter
filmen er der snacks og snak
om filmen. Fri entré.

Tirsdag d. 13. marts
17.00: Mænd, mad og mening. 
Mænd laver mad sammen og 
taler om aktuelle emner (50,-).

Fredag d. 16. marts
14.00: Fredagscafé med  
foredragsholder fra  
Menneskebiblioteket.

Torsdag d. 22. marts
19.00: Sangaften (alsang) med
sange fra højskolesangbogen
ved Erling Elmark Rasmussen.
Fri entré.

Torsdag d. 22. til  
lørdag d. 24. marts
Pilgrimsvandringer på Kloster-
ruten, fra Svendborg til Vester 
Skerninge (ca. 15 km pr. dag).

Sorggruppe

Terapeut Marianne Meyer  
leder gruppen. Du kan træf-
fe Marianne mellem kl. 17-19 
på tlf. 40 97 55 20.
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Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Af Tania Rusbjerg, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Det er et ekstremt fleksibelt projekt, der betyder, at der endnu 
engang kan skæres i byggetiden af Nyt Hospital og Ny Psykia-
tri Bispebjerg. I stedet for at have et færdigt Akuthus i 2024, bli-
ver det nu klar til patienter allerede ved årsskiftet 2022/2023.

Løsningen er at bygge den nordligste del af Akuthuset i en 
form for ”lynspor” fra sommeren 2018 til 2020 og derefter 
flytte røntgen og operationsgang ind i det nye, mens resten af 
Akuthuset opføres.

Dit hospital 
er færdigt 
op til to år 
før tid
Efter planen skulle det nye Akuthus på 
Bispebjerg Hospital stå færdigt i 2024, men 
en smartere måde at bygge på gør det nu 
muligt at skære op til to år af byggetiden.

Akuthuset (midt i billedet) på Bispebjerg Hospital står 
færdigt op til to år før tid. Illustration: Friis & Moltke.

Af Tania Rusbjerg, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

”På grund af overdækningen kan vi skære tre måneder af tids-
planen. Men den største forskel er den kvalitet, vi står med nu, 
og som vi kommer til at levere, når bygningen er helt færdig til 
næste år,” fortæller seniorprojektleder Ronan O’ Reilly, der står 
i spidsen for opførelsen af Laboratorie- og Logistikbygningen 
som en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

”Det er ikke atypisk, at der forekommer fugt i nybyggerier, og 
sommeren i år har været usædvanlig våd. På trods af det har vi 

nærmest en statsgaranti for, at der ikke er fugt i bygningen på 
grund af teltet,” lyder det fra hovedentreprenøren Per Aarsleff 
A/S.

En bygning af høj kvalitet
Det er kun tredje gang i Danmark, at en bygning opføres un-
der en totaloverdækning som denne, hvor indbyggede kraner 
dækker alt løftebehov i forhold til råhuset og facademontage.

”Man kan ikke fjerne risici i forhold til vejr og vind. Men man 
kan styre dem, og det har vi gjort,” konkluderer Ronan O’ Reilly. 
Han er rigtig godt tilfreds med forløbet, der i sidste ende giver 
ham mere tid til at teste bygningens funktioner og aflevere 
en bygning af høj kvalitet, som fungerer fra dag ét. Det kan 
blandt andet lade sig gøre, fordi råhuset har været tørt i hele 
byggeprocessen, og arbejdet med gipsvægge, installationer 
og malerarbejder er gået i gang tidligere end ellers.

Laboratorie- og Logistikbygningen skal blandt andet skal 
indeholde laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles 
forskningsfaciliteter. Bygningen forventes at stå klar i somme-

ren 2018, hvor funktionerne testes frem mod ibrugtagning 
i efteråret samme år. Indtil da er der en masse indvendigt 
arbejde, der skal udføres, ligesom bygningen stadig mangler 
at få monteret solafskærmning på facaden.

Det 32 meter høje, hvide telt, der har dæk-
ket byggepladsen på Bispebjerg Hospital i 
lidt over et år, er taget ned. Tilbage står en 
bygning, der er blevet skånet for nedbør 
og vind i første fase af byggeprocessen, 
indtil bygningen var tæt. Og det gør en 
forskel.

I en ny film kan du tage med overlæge og forsker Celeste 
Porsbjerg ind i den nye Laboratorie- og Logistikbygning, 
som er under opførelse på Bispebjerg Hospital.
Se den på www.nythospitalbispebjerg.dk

Hvor blev
kæmpeteltet af?

”På grund af overdækningen kan vi skære tre måneder af tidsplanen. 
Men den største forskel er den kvalitet, vi står med nu, og som vi kommer 
til at levere, når bygningen er helt færdig til næste år,” siger seniorprojekt-
leder Ronan O’ Reilly fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Foto: Byggeriets Billedbank.

Besparelse på trecifret millionbeløb
En af dem, der skal flytte ind i den nordlige del om få år, er 
ledende overlæge Lars Tue Sørensen fra Abdominalcenteret, 
Kirurgisk Afdeling. Han lægger ikke skjul på, at det bliver 
udfordrende at ligge lidt længere væk fra resten af hospitalet, 
indtil hele Akuthuset er bygget færdigt.

”Det bliver en hel del besværligere for os, men det bliver bed-
re, at det nye hospital bygges færdigt før planlagt. For vores 

afdeling, som lige nu ligger spredt flere steder på hospitalet, er 
det en stor fordel, at vi i det nye hospital får samlet funktioner-
ne,” siger han.

Det er ikke uden omkostninger at bygge hurtigere. Der skal 
bruges cirka 64 mio. kroner på genhusning i form af midlerti-
dige røntgenfunktioner, kontorer og indgang i nordblokken. 
Til gengæld er der et trecifret millionbeløb at hente ved, at 
byggeriet er færdigt cirka to år tidligere.



side 29

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Har du garnrester, du kan undvære?

Af Louise Voss Bendixen, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Efter et år med den sociale dyrkningshave på Bispebjerg 
Hospital er der ingen tvivl. Projektet er en succes. Haven 
benyttes flittigt af både hospitalets personale, lokale borge-
re, indlagte patienter og deres pårørende til at give et grønt 
afbræk og plads til heling i smukke omgivelser.

Men vintertiden er kold for de mange, der nyder at bruge 
haven, som er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispe-

bjerg. Derfor er de faste gartnere og deres hold af frivillige 
hjælpere gået i gang med at strikke et tæppe, der skal 
lune i de kolde måneder.

Sådan hjælper du
Du kan bidrage enten ved at strikke en lap på 
cirka 13x13 cm (28x28 masker) eller kigge 
forbi med dine gamle garnrester i haven. 
For tiden er der bemandet tirsdage og 
torsdage, men du kan også bare efterlade 
dit bidrag i et af drivhusene og skrive 
en besked i gæstebogen. Som tak for 
hjælpen kan du få dit navn broderet på 
tæppet.

Den sociale dyrkningshave er et samar-
bejde mellem Nyt Hospital og Ny Psykiatri 
Bisbjerg og organisation WeShelter, der 
arbejder for at give socialt udsatte bedre 
vilkår.

Det er en kold tid for de frivillige, der knok-
ler i den sociale dyrkningshave på Bispe-
bjerg Hospital. Ligger du inde med garn-
rester, eller er du hurtig med strikketøjet, 
kan du bidrage til det sociale tæppe, der 
skal holde havens brugere varme i vinter-
månederne.

Der er kaffe på kanden i den sociale dyrk-
ningshave, men i vinterkulden kræver det 
lidt mere end kaffe for at holde varmen.
Foto: Byggeriets Billedbank

En ny cykelsti er et vigtigt skridt i en 
forbedring af trafikforholdene ind til 
Bispebjerg Hospital. Næste etape er en 
venstresvingsbane på Tagensvej.

Ny cykelsti gør Bispebjerg Bakke mere sikker

Af Tania Rusbjerg, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

I 2023, når det nye Akuthus står færdigt, vil en stor del af trafik-
ken til og fra Bispebjerg Hospital foregå via Bispebjerg Bakke. 
Derfor er Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg allerede nu i 
gang med at forbedre trafikforholdene og ikke mindst sikker-
heden på strækningen.

”Vi har skabt et bedre trafikflow, hvor cyklister, bilister og fod-
gængere i højere grad bliver skilt fra hinanden. På den måde 
bliver det sikrere for alle at færdes på vejen ind til hospitalet,” 
fortæller projektmedarbejder Troels Harry fra Nyt Hospital og 
Ny Psykiatri Bispebjerg.

Næste skridt i at forbedre trafikken ind til hospitalet bliver at 
anlægge en venstresvingsbane på Tagensvej til de bilister, der 
kommer nordfra og skal ind på Bispebjerg Bakke. Arbejdet 
med venstresvingsbanen går i gang på den anden side af 
nytår.

Foto: Tania Rusbjerg



og tilkørsels- og parkeringsmæssige forhold. Vi står selvføl-
gelig fortsat til rådighed med uddybende kommentarer’.

Svar fra Planklagenævnet påregnes at foreligge i februar 
2018, hvilket er en anelse surrealistisk, da byggetilladelse 
blev meddelt i marts 2017, hvorefter byggeriet meget 
hurtigt gik i gang. 
Vi er altså i den situation, at der tages stilling til klagen 
næsten et år efter at byggetilladelse er meddelt og byg-
geriet er gået i gang. Hvem mon der har konstrueret en 
sådan proces?

Den 9. november havde vi foretræde for Bispebjerg Lokal-
udvalg;  Vi bad om Lokaludvalgets støtte til og involvering 
i vores fortsatte indvendinger mod byggeriet, da vi har 
svært ved at komme igennem til kommunen.
Lokaludvalget har herefter i brev af 28. november 2017 til 
TM givet sin støtte til Vejlauget i sagen.

Fokus på 3 forhold
Vi har i processen lige nu fokus på 3 forhold:

1. Varetilkørsel med 16,5 m sættevogne 
Sættevognen skal kørerind via smøgen fra Emdrupvej, 
dreje mod vest  ad Klosterrisvej mod Egebæksvej og bakke 
til vareindleveringen. Selvom det anføres, at testkørsler er 
foretaget, anser vi det for uhørt og uladsiggørligt at køre 
og bakke med 16,5 m lange sættevogne i et stille villakvar-
ter, hvor vejene bruges som skolevej for kvarterets børn. 

2. Parkeringsforhold
Parkeringsforholdene i vores Vejlaug er i forvejen pro-
blematiske på grund af parkering fra ansatte erhverv, fra 
Netto-kunder i østenden af Klosterrisvej og fra den for 
nylig udvidede betalingszone . 
Med det nye byggeri skal skaffes parkeringsplads til 10-15 
ansatte (Lidl og Carl Ras), 16 boliger og 41 håndværker-
handler pr. time hos Carl Ras. 

3. Belastning af vejkassen
Her er tale om private fællesveje, hvilket bl.a. betyder, at 
vi selv skal vedligeholde vores veje. Det gælder også for 
vores del af Klosterrisvej (den nordlige), hvor den omtalte 
trafik med 16,5 meter lange sættevogne skal finde sted 
med en helt ny, voldsom belastning set i relation til den 
aktuelle trafik. 
Vi har fået oplyst, at en 16,5 meter lang sættevogns tryk 
på vejbanen svarer til 10.000 personbiler. Dette må nød-
vendigvis betyde en langsom og systematisk ødelæggelse 
af en gammel vejkasse, som ingen pt. har vurderet hold-
barheden af set i relation til den kommende belastning. 

Vi forudser store og vedligeholdelsesudgifter for Vejlau-
get, når vi bliver præsenteret for en regning på grund af 
ødelæggelse af vejkassen. Vi satser på hurtigt at kunne 
iværksætte en uvildig undersøgelse og måling af vejkas-
sens holdbarhed set i relation til den kommende trafikale 
belastning.

Sidste nyt
Nu er fremkommet et Brandteknisk Notat udarbejdet af 
Cowi april 2017 for CPHinvest. Heri angives, at personbe-
lastningen i LIDL i størstedelen af tiden vil være mellem 
40-50 personer i timen med peak-perioder, hvor person-
belastningen er 60-70 i timen og i et enkelt tilfælde i nær-
heden af 100 personer pr. time, inkl. personale.

Vedrørende Carl Ras har såvel Vejlauget som Lokaludvalget 
i tidligere breve til Teknik- og Miljøforvaltningen i april 
2017 anført, at Carl Ras ikke kun er et lager, men har mange 
handlende. Det er der nye data på i samme brandtekniske 
rapport. COWI påviser udfra data udtaget fra kasselinjen 
for engroslager Carl Ras, at der jævnt fordelt over dagen 
er mellem 20-30 handler i timen. 
Hertil kommer ca. 5 ansatte. Det maksimale antal personer, 
der har passeret kasselinjen i løbet af en time udgør 41 
handler i den nuværende Carl Ras. 
Der er således dokumenteret et væsentlig større parke-
ringsbehov end oprindeligt beskrevet i byggetilladelsen.  
Vejlauget ønsker derfor, at der bliver etableret flere parke-
ringspladser på Emdrupvej 22’s egen grund i tilknytning til 

af parkeringspladser eller yderligere belastning af de parkeringspladser, 
der er.  Bebyggelsen skal overholde en parkeringsnorm på 1 P-plads pr 
100 m2 bruttoetageareal. 
Kælderetagen på ca. 1900 m2 er imidlertid ikke medregnet i etagearealet, 
da det i beskrivelsen af bebyggelsen er kaldt et engroslager. For nuvæ-
rende er Carl Ras en forretning for erhvervsdrivende, som fysisk betjenes 
i forretningen. Der er i høj grad tale om salg – ikke kun lageraktivitet’.
Vi påpeger i den forbindelse, at kælderarealet bør medregnes i etagearea-
let og at de ca. 1900 m2 ligesom den øvrige bebyggelse skal overholde 
den gældende parkeringsnorm, dvs. 1 P-plads pr. 100 m2. Kælderarealet 
burde således ’udløse’ 19 parkeringspladser i sig selv!

Intet håb om lokalplan
Vi håbede herefter i vejlauget på, at vores høringssvar ville give anled-
ning til dialog med kommunen, men sådan gik det ikke; i skrivelse 
af 30. marts 2017 meddelte Teknik- og Miljøforvaltningen byggetil-
ladelse til bygherren.

I skriv til Vejlauget ligeledes af 30. marts 2017  ’takkede’ TM for vores 
interesse og vore bemærkninger og skrev – i uddrag – videre: 
’Efter en samlet helhedsvurdering har Center for Bygninger ikke fundet 
grundlag for at undlade at meddele byggetilladelse til det ansøgte 
projekt.
Vi kan oplyse, at et nybyggeri af etageboliger vil kunne forudsætte udar-
bejdelse af ny lokalplan, når projektet udgør ca. 3000 m2 eller rummer 
omkring 30 boliger, men det er altid en konkret vurdering, om projektet 
har så stort et omfang og medfører så væsentlige ændringer af det 
bestående miljø, at der er pligt til at udarbejde en lokalplan’. 

Hvad angår trafik/tilkørselsforhold skrev TM:
’Det er ikke Center for Trafik og Byliv’s vurdering, at de trafikale forhold 
forværres på grund af ombygning af erhverv og tilbygning af boliger på 
Emdrupvej 22’.
Med hensyn til kørekurver og parkeringspladser har ansøger foretaget 
testkørsler i forbindelse med vurdering af ejendommens egnethed og 
har vurderet, at det ikke er et problem’.

Lidt opmuntrende skrevTM:
’Med henvisning til indkomne høringssvar fra Vejlaug, Lokaludvalg, bor-
gere m.fl. vedrørende bl.a. slitage, bakkende lastbiler og øget trafik, vil TM 
forudsætte, at ansøger fremsender et skitseforslag for ændrede vejanlæg 
på Klosterrisvej i tilslutningen til ejendommen, der kan godkendes af 
afdelingen Tilladelser til Vejændringer’.

Dette skitseforslag har vi endnu ikke modtaget, men har rykket for 
det i starten af november.

Hvad angår parkeringsforhold skrev TM bl:andt andet til os:
’Du henviser blandt andet til, at kælderens etageareal skal indgå i bereg-
ningen af krav til parkeringsdækning, da du vurderer, at engroslageret er 
en butik og ikke som ansøgt et engroslager, der ikke har salg til private. 
Det er kommunens vurdering, at parkeringsforholdene på ejendommen 
forbedres’ …
 ’Der er i dag 23 parkeringspladser på ejendommen, der kan hævdes at 
være etableret i forbindelse med en byggetilladelse. Dette antal øges til 
36, og er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for 
parkering’.

Klage til planklagenævnet
Da skrivet fra kommunen af 30. marts jo på ingen måder imødekom 
vores bemærkninger i vores høringssvar var næste skridt i processen 
så at klage til Planklagenævnet. 
Det gjorde vi i klage af 26. april, hvor vi på ny fremførte vores bemærk-
ninger fra det omtalte høringssvar af 19. februar 2017, hvor vi kon-
kluderer:
’Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug vil derfor klage over, at byggetilla-
delse er meddelt på de beskrevne betingelser. Vi håber ovenstående 
indsigelser giver anledning til en revurdering af specielt de trafikale 
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Emdrupvej 22
Læserbrev fra Henrik Fischer
Formand for Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug

En ny og aktuel historie om David og Goliat
Dette er en virkelig historie fra Ny Ryvang Villakvarters 
Vejlaug. Vejlauget omfatter de private fællesveje Egebæksvej, 
Danstrupvej, Teglstrupvej og dele af Lundehusvej og Kloster-
risvej. Klosterrisvej deler Vejlauget med bl.a. Emdrupvej 22, 
som denne historie handler om. 
Vejlauget er beliggende i et område i krydset Emdrupvej – 
Lyngbyvej bag byggeriet på Emdrupvej 22. 
I er meget velkomne til at kigge forbi!

Lad så historien starte!
Den 9. februar 2017 modtog Vejlauget i sin egenskab af part 
i sagen ifølge forvaltningsloven høringsmateriale fra Teknik- 
og Miljøforvaltningen (TM) i Københavns Kommune (KK).

I høringsmaterialet siges det bl.a. ’at Center for Bygninger (en 
afdeling i TM) har modtaget en ansøgning om dels nedrivning 
af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen Emdrupvej 
22, dels opførelse af 2 tilbygninger på taget af den del af byg-
ningen, der ikke nedrives. 
Der nedrives 600 m2 af bygningens stueetage og 500 m2 af 
bygningens 1. sal, dvs. hele den del af bygningen, som i dag er 
opført som 1. sal. Der opføres derefter 1700 m2 bebyggelse på 
1. og 2. sal, som indrettes til beboelse. 
Bygningen indrettes med engroslager (Carl Ras) i kælderen. 

Vores høringssvar
Høringen fandt sted i perioden 9. – 24. februar og Vejlauget 
afgav sit høringssvar 19. februar 2017 og skrev bl.a.:

’Vi konstaterer, at ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan. 
Vejlauget har anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for 
området. Efter planlovens § 13, stk. 2, skal en lokalplan tilveje-
bringes, før der gennemføres større byggeri- eller anlægsarbej-
der, herunder nedrivning af bebyggelse’.

Om trafik/tilkørselsforhold og parkeringsforhold skrev vi:For 
øjeblikket sker tilkørsel til forretningerne hovedsagelig via Em-
drupvej gennem ”smøgen” med  frakørsel via Klosterrisvej. 
Det angives i materialet, at varetilkørsel både til og fra daglig-
varebutik og Carl Ras skal ske via Klosterrisvej, nord for bebyg-
gelsen.  Det anføres, at bebyggelsen skal betjenes af tung trafik 
i form af 16,5m lange lastbiler. Carl Ras har ikke officielt salg til 
private, men har i høj grad salg til håndværkere med høj trafik 
af varebiler. 
Vejlauget vurderer, at der vil være en væsentlig forøgelse af 
trafikken – og især den tunge trafik – på Klosterrisvej til gene 
for villakvarterets beboere. 
Klosterrisvej er nu en stille villavej, som er skolevej for adskil-
lelige af kvarterets børn. Dette finder vi ikke foreneligt med 
lastbiltrafik, som bakker på en snæver vej.Øget trafik og kørsel 
med lastbiler i den nævnte størrelse vil give et urimeligt slid 
på Vejlaugets vej. Vedligeholdelse af vejen foretages alene af 
Vejlauget uden bidrag fra erhvervsbyggeriet. 
Herudover vil Vejlauget gerne påklage de på tegningen anførte 
tilkørselsveje på Klosterrisvej. Vi mener, at tilkørselsforholdene 
via Klosterrisvej er uholdbare og bør ændres, så varetilkørsel 
både til dagligvarebutikken og Carl Ras foregår via Emdrupvej. 
Udover beboerne i Vejlauget er der en del ansatte fra virksom-
hederne i vores nærområde, som parkerer på Vejlaugets private 
fællesveje. Vi er derfor meget opmærksomme på, at der ikke 
med det nye byggeri sker en yderligere begrænsning af antallet 



En ny teknikbygning i Bispebjerg Hospitals 
historiske kvarter skal rumme teknikken til 
det, der bliver Danmarks største ATES-anlæg. 
Med røde mursten og fine detaljer har arki-
tekten, Gottlieb-Paludan, nøje passet byg-
ningen ind i omgivelserne.

Det er om at holde tungen lige i munden, når 
man etablerer Danmarks største grundvandskø-
leanlæg på et delvist fredet hospital. 
Der bliver gravet på kryds og tværs af fredede 
bygninger og haveanlæg. Og når en teknikbyg-
ning på 530 kvadratmeter skal opføres, bliver 
det ikke bare en hvilken som helst bygning.
”Vi har valgt entreprenøren Dansk Halbyg-
geri med arkitekt Gottlieb-Paludan til opgaven, 
blandt andet fordi deres bud på teknikbyg-
ningen i høj grad passer sig ind i de fredede 
omgivelser. 
Lige fra den markerede sokkel, over murvær-
kets farvespil og detaljer til farven på dørene og 
de lette facadepartier,” siger projektleder Peter 
Guttormsen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri 
Bispebjerg.

Følger facader
Teknikbygningen skal opføres ved Bispebjerg 
Hospitals østlige port tæt på de gamle hånd-
værkerbygninger. 
Placeringen på hjørnet af 3. Tværvej og Ring-
vejen gør, at det er den første bygning, som 
besøgende møder, hvis de kommer via den 
østlige port. Teknikbygningen vil derfor følge 
køkkenbygningens facadelinje, så aksen langs 
3. Tværvej ikke forstyrres.

”Bygningen får ingen vinduer, da det er en ren 
teknikbygning, der skal indeholde varmepum-
per og varmevekslere til vores grundvandskøle- 
og varmeanlæg. 
Den anden halvdel af bygningen skal rumme 
hospitalets nye nødstrømsanlæg, og derfor får 
den tre skorstene, som kun vil være i brug, hvis 
nødstrømsgeneratorerne sætter ind, samt ved 
månedlige kortvarige funktions-afprøvninger,” 
siger Peter Guttormsen.
Der vil være megen støj indvendigt i bygningen, 
men der er stillet strenge krav til lydisolering og 
udarbejdet en detaljeret lydrapport som en del 
af planlægningen af bygningen.

Varme og kulde fra grundvand
Med det nye, såkaldte ATES-anlæg vil man 
kunne pumpe kulde og varme op af jorden. Bil-
ligt og miljøvenligt. 
I grove træk kan man hente koldt grundvand op 
og bruge det til at køle det nye hospital og psy-
kiatri med om sommeren. Når det så er blevet 
varmet op, leder man det ned i jorden, hvor 

Danmarks største grundvandskøleanlæg er på skinner

varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op 
og bruges til at opvarme med. På den måde kan hele kølebe-
hovet og ca. halvdelen af varmebehovet på det nye hospital og 
psykiatri blive dækket. HOFOR supplerer op med den resterende 
fjernvarme.

En kompleks opgave
Opgaven med at etablere anlægget er budt ud i forskellige delop-
gaver. Ud over Dansk Halbyggeri med Gottlieb Paludan Architects, 
som har vundet udbuddet på teknikbygningen, har Multi Køl & 
Energi A/S vundet opgaven at etablere selve ATES-anlægget. 
Nødstrømsanlægget inkl. levering og opstilling af generatorer 
udføres af Coromatic A/S.

Der skal også bores 12 huller på 100 meters dybde for at nå ned 
til grundvandet. Hvert hul skal kunne levere 50 kubikmeter vand 
i timen. 
Det svarer til 50.000 liter. Boringerne udfører Brøker. Og endelig 
står Scheller, Hougaard & Petersen og DH Entreprise for at trække 
de ca. 4 km rør, som vandet skal løbe i under hospitalet. 

”Vi taler om virkeligt store mængder vand. Og det er vigtigt at 
understrege, at vi selvfølgelig overholder en masse krav, så vi ikke 
påvirker miljøet eller grundvandet. 
Der er ca. 6 mia. liter grundvand under Bispebjerg, så selvom vi 
suger meget vand op, er det dråber i havet. 
Alt vandet bliver pumpet ned i jorden igen, og det bliver ikke 
forurenet på vejen,” pointerer Peter Guttormsen. 

Teknikbygningen opføres fra oktober 2017 til foråret 2018, og 
ATES-anlægget etableres, så det er færdigt i januar 2019.

byggeriet, da vi ellers imødeser 
store parkeringsproblemer på 
vore ’egne’ veje.

Vejlauget kæmper
Vi kæmper en hård kamp mod 
det kommunale bureaukrati og 
giver ikke op. Vi har udarbejdet 
en fornyet skrivelse til såvel 
kommune som Planklagenævn 
med bl.a. supplerende oplys-
ninger om den langt større per-
sonbelastning af engroslageret 
Carl Ras end opgivet af ansøger 
og de deraf afledte åbenlyse 
trafik- og parkeringsmæssige 
problemer.  

De nye oplysninger om person-
belastningen har også betyd-
ning for afgørelsen af spørgs-
målet om hvorvidt hele projek-
tets gennemførelse kræver en 
lokalplan. 
Her spiller det en rolle, hvor 
stort det samlede projekt er. 
Kommunen har hidtil afvist at 
medregne de ca.1900 m2, som 
lokalerne til Carl Ras udgør, og 
det med henvisning til at der 
kun er et ubetydeligt antal 
kunder til Carl Ras. 
Det nu oplyste viser, at denne 
antagelse - der hviler på byg-
herrens oplysning - er fuldstæn-
dig forkert.
Efter at det således er påvist, 
at der er en meget betydelig 
personbelastning hos Carl Ras 
kommer TM med en helt ny 
begrundelse for, at de 1900 
m2 ikke skal medregnes ved 
afgørelsen om lokalpligt og 
ved beregningen af antallet af 
parkeringspladser. 
Uden at kommentere eller at 
undskylde at man hidtil har 
baseret sine afgørelser på 
åbenbart urigtige antagelser, 
meddeler TM nu, at de 1900 
m2 ikke skal medregnes, fordi 
kælderens loft er mindre end 
1,25 meter over omgivende 
terræn. Det er en regel i Byg-
ningsreglementet 15, som TM 
nu har fundet frem.
Vejlauget vil naturligvis reagere 
overfor dette i forhold til TM og 
Planklagenævnet.
Der er også andre kritisable for-
hold ved byggeriet på Emdrup-
vej 22. Pludselig har bygherren 
opstillet en række containere 
på den private fællesvej Kloster-
risvej. 
Det må man kun, hvis man har 
fået tilladelse hertil af kommu-
nen. 
Dette er anført i Privatvejslo-
vens §66, stk. 1, nr. 1. Ved fore-
spørgsel til TM om en sådan til-
ladelse er givet, har TM oplyst, 
at forvaltningen intet kender 
hertil. 
Ret skal være ret; her viste TM 
handlekraft, idet TM foranledi-
gede, at containerne blev fjer-
net omgående.
Eller sagt på en anden måde: Vi 
sigter på stjernerne og håber på 
at ramme trætoppene.

Enklere lokalplaner

Ny praksis
Af Lennart Frandsen
Bispebjerg Lokaludvalg har i en del 
tilfælde gjort indsigelse til Køben-
havns Kommunes Teknik og miljø-
forvaltning mod, at der alt for ofte 
meddeles dispensation fra gælden-
de lokalplaner. 

Planlovens regler går ud på, at der 
kun dispenseres, når dispensationen 
er velbegrundet og i overensstem-
melse med lokalplanens overord-
nede formål. 

Det er samtidig lokaludvalgets 
klare holdning, at lokalplaner skal 
overholdes efter deres indhold, og 
at dispensationer skal være und-
tagelsen og kun gives, hvor det er 
velbegrundet. 
Det mest grelle eksempel på kom-
munens dispensationsprak-sis var 
sagen om Provstevej 5, som kostede 
kommunen mange mill. kr. 

Bispebjerg Lokaludvalg har ved 
flere lejligheder også generelt rejst 
spørgsmålet om dispensationsprak-
sis bl. a. på et velbesøgt offentligt 
møde med medarbejdere fra kom-
munen.

Ny praksis indføres
Det er måske denne vedholdende 
kritik af kommunens dispensations-
praksis, der nu har nu båret frugt. 
Fra den 1. oktober 2017 gælder nye 
retningslinjer for dispensationer fra 
lokalplaner i kommunen. 

Målet er at københavnerne skal kun-
ne regne med de lokalplaner, som er 
vedtaget. Der vil som udgangspunkt 
ikke blive givet dispensation fra en 
lokalplan, hvis den er mindre end 
4 år gammel, med mindre særlige 
nødvendige forhold taler for det.

Der er ikke retningslinjer for lokal-
planer, som er mere end 4 år gamle. 

Men retningslinjerne for de ”unge” 
lokalplaner må forventes at smitte 
af på administrationen af ”gamle” 
lokalplaner.

Gælder fremadrettet
Retningslinjerne gælder for alle an-
søgninger om byggetilladelse indgi-
vet til Københavns Kommune efter 
den 1. oktober 2017.
Samtidig vil kommunen fremover  
prøve at udfærdigere langt  mere 
rummelige lokalplaner, hvilket vil 
medføre større frihed til vælge mel-
lem flere løsninger ved udformning 
af et konkret byggeri. 
Hvis bestemmelserne fremover bli-
ver knap så stramme, skulle det ikke 
være nødvendigt at dispensere så 
tit. 

Det bliver spændende at følge, hvor-
dan de nye retningslinjer vil blive 
udmøntet i praksis.

Et nyt grundvandskøle- og varmeanlæg (ATES) skal dække hele 
kølebehovet og halvdelen af varmebehovet for Nyt Hospital 
og Ny Psykiatri Bispebjerg. Anlægget bliver Danmarks største.
Etableringen af ATES-anlægget er delt op i forskellige delop-
gaver:
- Teknikbygningen opføres af Dansk Halbyggeri og - Gottlieb-
Paludan Architects.
- Selve ATES-anlægget udføres af Multi Køl & Energi.
- Nødstrømsanlægget inkl. levering og opstilling af generato-
rer udføres af Coromatic A/S.
- Boring af 12 brønde på 100 meters dybde udføres af - Brønd-
boringsfirmaet Brøker.
- Scheller, Hougaard & Petersen og DH Entreprise står for at 
trække de ca. 4 km rør, som vandet skal løbe i.

Anlægget skal levere varme, kulde og nødstrøm til Nyt Hospi-
tal og Ny Psykiatri Bispebjerg, som opføres frem til 2025 på 
Bispebjerg Hospitals område.
Projektet er finansieret af Kvalitetsfonden med 2,95 mia. kroner 
og af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kroner.
Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. 
kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens 
Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle 
rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

Teknikbygningen bliver 
tilpasset Bispebjerg 
Hospitals fredede byg-
ninger med blandt andet 
farvespil og detaljer i 
murværket. 

Illustration: Gottlieb-
Paludan Architects. 



I weekenden blev Nordhavnsvej indviet. Det er 
Københavns Kommunes største anlægsprojekt i 
nyere tid.
Nordhavnsvej er Københavns nye ringvej, der ska-
ber direkte forbindelse for biler fra Helsingørmo-
torvejen til Svanemøllehavnen og Nordhavn. 
Nordhavnsvej skaber bedre plads for cyklister og 
den kollektive trafik på Østerbro. 
Begivenheden er sket efter avisens deadline, så vi 
kan desværre ikke bringe billeder herfra. 

Nordhavnsvej er en kombineret vej og tunnel
Trafikanter nordfra fra Helsingørmotorvejen bliver 
lige efter Emdrupvejbroen ført via en fly-over over 
motorvejen og ind på selve Nordhavnsvej. 
Her løber vejen under Ringbanen og langs med 
Farumbanen, hvorefter den fortsætter i en kæm-
pestor tunnel under Svanemølle Kaserne, Ryvangs 
Allé, Strandvejen og Strandvænget, med afkørsel 
i Strandvænget. For at lede trafikanter fra Nord-
havnsvej og ud på Helsingørmotorvejen er Lyng-
byvej omlagt således, at den føres op på en bro 
over tilkørselsrampen. Det fremgår af det øverste 
billede, mens billedet nedenfor viser udfletningen 
på Østerbro ved Strandvænget. 
Nordhavnsvej er en tosporet vej i hver retning 
(med et ekstra nødspor) og er en del af Ring 02 
med en hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Hvordan foregik indvielsen?
Programmet varede to dage. Lørdag 16 december 
var der motionscykelløb med juleræs for motions-
cyklister. Herefter var der rulleskøjtedisko, hvor 
man kunne opleve Nordhavnsvej på rulleskøjter 
med en festlig rulleskøjtetur igennem tunnelen 
med dj, musik og lys. 
Søndag 17. december var den officielle indvielse 
med taler og snoreklip af bl.a. ved teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell og transportminister 
Ole Birk Olesen.
Herefter var der mulighed for en cykeltur i tunne-
len ved teknik- og miljøborgmester Morten Kabell 
og direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam. 
Senere var der musik, aktiviteter for børn og salg af 
mad og varme drikke. Al færdsel i tunnelen forgik 
på cykel. 

Hverdag
Oprindelig var det meningen, at Nordhavnsvej 
skulle have været indviet i 2015, men forskellige 
forhindringer kom på tværs, herunder en udvi-
delse af projektet, så tunnelen på sigt skal vide-
reføres til Nordhavn, - hvilket der en overgang var 
usikkerhed om. 
Mandag. 18. december er  det blevet hverdag, og 
Nordhavsvej er nu åbnet for biltrafik. 30.000 biler 
i døgnet vil fremover bruge vejen.                      

Send SMS til 30 21 82 29 og du vil blive kon-
taktet. Eller send mail til tv@dkdrama.tv med 
henblik på tilmelding.  
Ganske vist er kursus gratis, men vi vil gerne 
undgå, at pladser fyldes op af folk, der tilmel-
der sig, men aldrig dukker op. 
Du skal derfor inden kursusstart indbetale 
et depositum på 400 kr., som vil blive fuldt 
refunderet ved fuldent kursus samtidig med 
udlevering af kursusbevis. 
Kontonummer til indbetaling af depositum 
oplyses ved tilmelding. 

Materialer
Som nødvendigt redskab bedes du selv med-
bringe en bærbar (laptop) computer. Nødven-
dige programmer skal installeres herpå (betalt 
af kursus).  
Hvis man i forvejen har gode færdigheder i 
anvendelse af særlige redigeringsprogram-
mer, kan disse evt. bruges efter aftale med Carl 
van Webber. Hvis man ikke har en bærbar, kan 
computer evt. udlånes i perioden. 

Hvem arrangerer?
Kursus arrangeres formelt af Bispeberg lokalra-
dio, men kurset foregår i Bispebjerg Lokal-TVs 
lokaler på Bibioteket på Rentemestervej 76.
 
Bispebjerg Lokalradio 
Er en forening, der blev stiftet i 2001, og som 
siden da har produceret radio, der sendes på 
FM i København. 
Stationens sendenavn skifter fra 1. januar til 
Radio Storbyen, og vi sender aktuelt ca. 50 
timer ugentlig på FM 90.4 og 89.6. 

Bispebjerg Lokal-TV 
Blev grundlagt i 1996. Siden sommeren 2014 
har Bispebjerg Lokal-TV sendt under navnet 
TV Storbyen. 
TV Storbyen kan ses med antenne i HD på Ka-
nal 56 og 66 i storkøbenhavn. TV Storbyen 
sender alle dage hele døgnet og hele året. 
Her sendes bl.a. lokal-TV fra Nørrebro og Bi-
spebjerg 1½ time morgen og aften. Desuden 
sendes dramaudendelser, kunstfilm, debatter 
og gamle rettighedsfri John Wayne, Chaplin og 
Cary Grant film. Vi er kun på få kabelnetværk. 
Alt sammen totalt reklamefrit. 

Du må gerne være med. 

Begge stationer bor på 3. sal i Biblioteket på 
Rentemestervej 76, hvor kursus også vil foregå.
Vel mødt til kursus, hvis du brænder for den 
aktuelle reportage. 

”Den nødvendige aktuelle reportage”

Bispebjerg Lokalradio/Radio Storbyen

Gratis kursus i Radio og TV
Fra mandag den 12.  februar til og med fre-
dag den 25. februar

Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokalradio og TV
Er du interesseret i at lære at producere radio 
og TV? Foreningerne Bispebjerg Lokalradio og 
Lokal-TV inviterer med støtte fra Kulturministe-
riet medieinteresserede til et intensivt 10 dages 
kursus med temaet ”Den nødvendige aktuelle 
reportage”. Kursus strækker sig fra mandag 12. 
februar til fredag 25. februar.

Kunsten at lave en reportage
Det kræver mod og overblik at være mediere-
porter – og ikke mindst nysgerrighed og men-
neskeforståelse. Udover at træne i at håndtere 
optagelses og redigeringsredskaber vil kursus 
koncentrere sig om at opbygge personlig tilste-
deværelse og spontanitet hos deltagerne samt 
evnen til at håndtere det uventede. 
Vigtigheden af forberedelse sidestilles med 
evnen til at inspirere og ”åbne” andre.
Med udtrykket ”Den nødvendige aktuelle re-
portage” skal forstås, at man har et budskab, 
som man føler det er nødvendigt at få bragt 
ud her og nu.  At drivkraften især er, at man har 
en vigtig historie at fortælle, og brænder for at 
fortælle den. 

Under vejledning af erfarne, professionelle 
undervisere kan du lære mere om følgende:
•  Interview teknik
•  Forarbejde og planlægning af indslag
•  Betjening af mikrofon, recorder, kamera, mix
•  Prøv at være studievært
•  Sprog og udtale.
•  Hvad er en nyhed, hvad er vigtigt og relevant?
•  Simple og hurtigt lærte redigeringsprogram-
mer (Audacity til radio og Pinnacle til TV).
•  Podcast/webkanal opbygning
•  Rettigheder og pligter i lovgivning. 

Efterfølgende vil der være mulighed enten for 
praktikplads på Radio/TV Storbyen eller tilknyt-
ning til radio eller TV i flexjob, som frivillig, eller 
hvad der ellers passer til din situation.

Hvem underviser?
Carl van Webber er kursusleder, og kom til Dan-
mark fra USA i 60erne. 
Han har arbejdet i mange år som instruktør/
dramatiker på DR Drama og senere på det 
Kongelige Teater og Århus Teater. Han har des-
uden været leder af Scenografi-linjen på Dan-
marks Designskole, leder på skuespillerskolen 
Film+teaterskolen Holberg og instrueret et utal 
af kortfilm og TV serier. I 1980 modtog Carl en 
pris fra Statens Kunstfond.
Carl vil være tilstede under hele kursus, men
vil koordinere undervisning ved en lang række
fremtrædende eksperter på hver deres felt.

Gratis kursus
Kursus er gratis, men der er begrænset plads. 
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Nordhavnsvej er indviet

Nyt om Bus 14
For to år siden indviede blandt andre 
overborgmester Frank Jensen den nye 
og epokegørende busbane Den Kvikke 
Vej mellem Ryparken og Nørreport sta-
tioner, hvor busserne på det meste af 
strækningen kører i egne baner midt 
på  Nørre Allé og Lyngbyvej.
Samtidig flyttedes dog et vigtigt stop-
pested for bus 14 ved haraldsgade, 
og et andet stoppested blev flyttet 
fra Vibenshus Runddel og ind i Fæl-
ledparken. 
Det medførte, at man fra Lundehus og 
Ryparken nærmest fik afskåret forbin-
delsen med offentlige transportmidler 
til Østerbro.
Mange protester meldte sig, og sagen 
har tit været omtalt i Bydelsavisen. 

Ny rute
Protesterne blev taget til følge af Movia 
og af Københavns Kommune,- dog ikke 
uden en vis kamp fra en meget aktiv 
borgergruppe, der i hele forløbet blev 
bakket op især af Dansk Folkepartis 
Karin Storgaard.
Årsagen til, at det skulle være så van-
skeligt, var den, at det ikke er muligt 
for en bus at dreje til venstre, når den 
befinder sig i den ”Kvikke Vej”, idet den 
i givet fald vil forsinke alle andre busser 
bag den venstresvingende bus. 

Løsningen
Løsningen blev, at Linie 14 nu kører ad 
Haraldsgade, Lersø Park Allé, Jagtvej 
og Østerbrogade til Trianglen.
Borgergruppen er meget tilfreds med 
denne løsning.
                                                 AHe


