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Kære medlemmer
Så skal vi til det igen:
tage stilling til vort områdes tilhørsforhold
- Brønshøj eller Bispebjerg.
Frist er mandag den 29. maj
Vi har i bestyrelsen netop fået kendskab til, at
forvaltningen i Københavns Kommune har
indstillet, at vi indlemmes i Bispebjerg bydel.
En ny snuptagsløsning, som der ikke var lagt
op til i kommunens høringsudspil for ny
bydelsinddeling i København, men den er nu
en kendsgerning, som vi må forholde os til.
Forslaget er behandlet i økonomiudvalget
den 16. maj og skal endeligt vedtages af
borgerrepræsentationen den 1. juni, så tiden
er knap.
Forhistorien er kort, at i 1980erne blev vi
overført til Bispebjerg bydel fra Brønshøjs
ditto uden rigtig at opdage det. Det fik senere
betydning for os, da tilhørsforholdet til skoler
m.v. kom på dagsordenen i kommunen. Over
et forløb på flere år fik vi i
grundejerforeningen ændret kommunens
beslutning, så vi i 1997 rykkede tilbage til
Brønshøj bydel. Vi er nogle stykker, der
fortsat husker den intense afslutning med
avisartikler, medlemsmøder og - ja sågar radio- og tvoptræden på slap linie.

Vores argumenter i 1997 var tilknytningen til
Bellahøj Skole, børnehaver, fritidshjem,
socialforvaltningen og foreningslivet for ældre
og unge i Brønshøj. Brønshøj var den bydel
vi brugte i alle forhold.
Vi vedhæfter 2 breve fra 1997 til
orientering.
Siden da er Kulturhuset på Dortheavej 61
indviet og vi har fået Københavns flotteste
skole i Utterslev, som mange forældre her i
området er rigtig tilfredse med. Vi har også
fået mange nye tilflyttere her i foreningens
område, som vi gerne vil høre fra og
verdenen tager sig vel i hele taget lidt
anderledes ud end i 80erne og 90erne.
Begrundelsen for dette indgreb af
Københavns Kommune har vi ikke kunnet
opspore. Der er nævnt noget om samordning
af opstillingskredse/bydelsgrænser, men det
smager ikke meget af et argument.
Den 28. marts har økonomiudvalget i
Københavns Kommune besluttet denne
justering af vor bydelsgrænse og på et
efterfølgende møde den 16. maj indstillet det
til vedtagelse i Borgerrepræsentationen. Se
mere på ”www.kk.dk, politik .., dagsordner ..,
økonomiudvalg .., beslutningsreferat , 16-052006, ny bydelsind.
Bestyrelsen er mildt sagt forundret over
Københavns Kommunes beslutning og vil
lægge vægt på de tilkendegivelser vi får
ind fra jer der modtager denne skrivelse.

Hvad nu? Da det desværre skal gå rigtigt stærkt og vi meget gerne vil høre fra så mange som
mulig, foreslås følgende:
Giv os din mening om ovenstående på slippen herunder eller på vores mail
”bestyrelsen@ugnyt.dk”
Gå også på ”www.ugnyt.dk” og følg udviklingen og giv din mening til kende på Debatten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ og aflever hos formanden på Storkebakken 28.
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