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Kære Brønshøj Lokaludvalg  

 

Tak for jeres henvendelse vedr. Bellahøjmarken, herunder arealerne omkring Grøndal MultiCenter o.a., 

som vi ser som et udtryk for en positiv interesse i området.  

 

Fra KFF – Idrætsudvikling side har vi stor forståelse for, at de grønne områder som ligger på grænsen 

mellem Vanløse, Brønshøj-Husum og til en vis grad også Bispebjerg, er at betragte som en slags fælles 

interesseområde for de tre Lokaludvalg i området. Fremadrettet og i den videre proces omkring 

Bellahøjmarken, skal vi naturligvis nok huske at invitere alle tre Lokaludvalg. 

 

I forhold til det konkrete lokale initiativ med udarbejdelse af et Idékatalog på Bellahøjmarken, så har der 

udover de lokale idrætsforeninger og Vanløse Lokaludvalg også været deltagelse af beboerrepræsentanter 

fra lokalområdet, herunder fra Bellahøjhusene samt en repræsentant fra BHLU.  

 

Når det var naturligt at invitere Vanløse Lokaludvalg som Bellahøjmarken formelt høre ind under, så var det 

dels for at sikre et lokalpolitisk ophæng, dels fordi idekataloget kunne anvendes i det forestående arbejde 

med udarbejdelse af en Bydelsplan for Vanløse bydel.   

 

Som det har været omtalt i lokalpressen, så blev der afholdt et politisk debatmøde i Grøndals MultiCenter 

den 25. oktober, hvor Bellahøjmarken var sat på dagsordenen. Vurderet på baggrund af de meget positive 

politiske tilbagemeldinger der bliv givet under og efter mødet, er der grund til at være optimistisk i forhold 

til det lokale ønske om, at der bliver udarbejde en ny og opdateret udviklingsplan eller helhedsplan for 

området. I givet fald ville man skulle starte processen forfra i et tæt samarbejde med de to involverede 

forvaltninger, lokale beboere og idrætsforeninger, sekunderet af landskabsarkitekt mfl. I en sådan proces, 

vil det som anført være helt naturligt, at alle tre Lokaludvalg inviteres med.    

 

Der er ingen tvivl om, at et lokalt ønske om en ny og revideret helhedsplan for området, som også ser på 

sammenhænge til de omkringliggende grønne områder som; Bellahøjparken/Friluftsscenen, 

Rødkildeparken og Genforeningspladsen vil komme til at stå meget stærkere, hvis de tre Lokaludvalg står 

sammen om et sådant ønske.   

 

 


