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Sådan arbejder vi videre 
frem mod 2030
Kom og vær med!

Fremtidens 
Furesø
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Furesø Byråd vedtog i januar 2021 otte mål for Furesø Kommunes 

udvikling frem mod 2030. Målene og vores kriterier for at nå dem 

er udviklet i samarbejde med borgerne, hvor over 500 har bidra-

get undervejs. 

Nu skal målene ud og blive til virkelighed i et tæt samarbejde med 

borgere, virksomheder og foreninger. I fællesskab skal vi udvikle 

vores kommune, så den bliver et endnu bedre sted at bo, leve  

og arbejde. 

Vi skal eksempelvis:

•  gøre vores kommune mere klimarigtig og bidrage til 

målsætning om 70% reduktion af CO2 i 2030

• skabe mere natur

• forbedre sundhedsprofilen for alle befolkningsgrupper

• forhindre, at flere ældre bliver ensomme

• sikre egnede boliger til det stigende antal ældre 

• gøre det attraktivt for unge at blive boende i kommunen

• udvikle vores levende bymidter

• styrke den kollektive trafik

Kom og vær med 
– sammen udvikler vi 
Furesø frem mod 2030
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I denne folder kan du dykke mere ned i, hvordan vi kan løfte 

opgaverne i fællesskab. 

Byrådet har allerede sat en del aktiviteter i gang, men i  

folderen kan du læse mere om, hvordan du som borger,  

virksomhed og forening selv kan bidrage til udviklingen af 

Furesø Kommune. 

De aktiviteter, der er nævnt i folderen, er kun et uddrag af  

de mange aktiviteter, vi har sat i gang for at nå 2030-målene.  

På furesoe.dk/2030 kan du læse mere om målene og de for-

skellige succeskriterier, vi har sat op for, om vi når målene.  

Vi glæder os til samarbejdet om at udvikle Furesø frem  

mod 2030.

Ole Bondo Christensen, Borgmester

Steen Vinderslev, Kommunaldirektør
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https://www.furesoe.dk/2030
https://www.raw.dk


4

FO
TO

: P
ER

 W
ES

SE
L 



5

I 2030 er Furesø en  
kommune, hvor vi passer 
på vores natur, har en øget 
biodiversitet og en markant 
mindre CO2-udledning,  
fordi vi samarbejder med 
erhvervsliv og borgere om 
langsigtede, innovative  
miljø- og klima-løsninger

Mål 1
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1.1 
Mere natur  
– øget biodiversitet

I 2030 er mindst 50 % af de kommunale arealer, 
der i dag er forpagtet ud til landbrug, omlagt til 
egentlig natur. Samtidig fastholdes muligheden for i 
Furesø at drive landbrugserhverv på et bæredygtigt 
grundlag og som en del af vores lokalarv med lokalt 
producerede fødevarer. I 2030 har vi fokus på mindst 
20 sjældne eller sårbare arter og deres levesteder. De 
invasive arter er kortlagt og mindst 80 % af arealerne 
med invasive arter bekæmpes. Kvælstofudledning til 
søer og åer er minimeret gennem bedre håndtering 
af regnvand og spildevand, så der ikke ledes spilde-
vand ud til søer og åer.

Kom og 
vær med 
Kampagne  
om lokal 
afledning af 
regnvand

Du kan få vejledning og 
inspiration til løsninger på lokal 
afledning af regnvand og mere 
biodiversitet på dit eller din 
grundejerforenings arealer.  
På den måde kan du også være 
med til at gøre en indsats for 
mere natur og biodiversitet.

Tre projekter 
om mere natur
Hvis vi skal værne om vores 
sjældne og sårbare arter, 
er det vigtigt, at vi i vores 
projekter har særligt fokus 
på at etablere mere natur. 
Derfor bliver der i 2021 lavet 
forundersøgelser til projekter 
om ”pleje af græsflader”, 
”Reetablering af vådområde 
i Paltholm” og ”Bypark, nord-
øst stien i Stavnsholt”.

Spot på de invasive arter
I løbet af 2021 arbejder forvaltningen på at få kortlagt de 
invasive arter. Arbejdet følges op af en handlingsplan som 
viser, hvordan vi frem mod 2030 kan bekæmpe de invasive 
arter på mindst 80% af arealerne.

https://www.furesoe.dk/regnvand
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1.2 
Bæredygtig  
transport

Kom og 
vær med 
Kampagne 
om grøn 
mobilitet

Hver dag bliver der tilbagelagt 
52.000 ture i Furesø Kom-
mune med en gennemsnitlig 
turlængde på 2,4 km. 

Vær med til at nedbringe 
CO2-udslippetvedattage
cyklen, bruge offentlige 
transport eller arrangere 
samkørsel. I de kommende 
år skal vi sammen styrke den 
grønne mobilitet, så vi får 
nedbragtCO2-udslippetog
når det nationale mål på 70% 
reduktion.

Borgerne og erhvervslivet i Furesø Kommune bidra-
ger til 70 % CO2-reduktion i transportsektoren. Dette 
er opnået ved, at 1/3 af den samlede bilpark i kom-
munen er CO2-neutral. Omstillingen er understøttet 
af ladestandere opsat i tilstrækkeligt omfang i Furesø 
Kommune. Alle  busser kører på fossilfrit brændstof 
og alle kommunale køretøjer er CO2-neutrale. Ande-
len af borgere, der benytter cykler, bus og tog i den 
daglige transport er øget via en bedre sammenhæng 
mellem de forskellige transportformer, flere lokale 
arbejdspladser og bedre infrastruktur.

Flere el-ladestandere
Forvaltningen vil i de kommende 
år tage initiativ til, at den ved-
tagne strategi for flere el-lade-
standere bliver realiseret.

Transport til skoler
Et første skridt på vej mod mere bæredygtig transport 
er bedre skoleveje til børnene, når de skal afleveres og 
hentes. Derfor vil forvaltningen udarbejde en plan for 
hver skole med forslag til løsninger på, hvordan flere 
får mulighed for at transportere sig aktivt til og fra 
skole.

https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer/2021/marts/trafik-og-mobilitetsplan-for-furesoe-kommune/ 
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1.3 
CO2-neutral  
energiforsyning

Furesø kommune samarbejder med forsyningssel-
skaber om energiforsyning uden CO2-udledning. 
Det er eksempelvis solenergi, affalds/overskudsvar-
me, geotermi og varmepumper. Der arbejdes på, at 
varme- og elforsyningen i hele kommunen erstattes 
med vedvarende alternativer som blandt andet fjern-
varme og varmepumper baseret på el fra vedvarende 
energikilder, jordvarme, solvarme og andre tekno-
logier. Kommunalt nybyggeri i Furesø Kommune 
er CO2-neutralt. CO2-udledningen fra eksisterende 
kommunalt byggeri er reduceret med 50 % bl.a. via 
overgang til CO2-neutral energiforsyning. Kommu-
nalt forbrug af varme, vand, el, rengøring m.v. styres 
med intelligente bygningsinstallationer. Målet af-
hænger blandt andet af rammebetingelser.

Energirenovering 
af kommunens 
ejendomme
Kommunens bygningsmasse 
kan bidrage positivt til den 
CO2-neutraleenergiforsyning,
hvis flere ejendomme bliver 
energirenoveret.

Kom og 
vær med 
Energi -
markeds-
plads

Hvis vi for alvor skal flytte 
samfundets energiforsyning 
iCO2-neutralretning,skaldu
som borger eller virksomhed 
være med til at træffe de rigtige 
valg i din ”husholdning”. Furesø 
Kommune inviterer derfor i 
2021 til Energimarkedsplads, 
der er en inspirationsdag, 
hvor du får forslag til, hvad du 
konkret selv kan gøre for at 
nedbringe energiforbruget i din 
bolig. Abonnér på nyheder fra 
Furesø Kommune om klima og 
boliger, hvis du vil være sikker 
på at se invitationen. Se mere 
på furesoe.dk/abonner 

Nye fjernvarmeområder
Vi skal have mere fossilfri varme i vores 
boliger. Der udarbejdes en varmeplan og 
på kort sigt tager forvaltningen initiativ til 
udpegning af 3 nye fjernvarmeområder.

https://www.furesoe.dk/abonner#/
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Miljøhensyn og bæredygtighed vejer tungt i kom-
munens indkøbspolitik. Genanvendelsesgraden 
af affald fra husholdninger og virksomheder er på 
minimum 70 % som følge af bedre kildesortering og 
målrettet samarbejde mellem kommune, foreninger 
og erhvervsliv om cirkulær økonomi – herunder om 
genbrugs- og reparationsvirksomheder.

Kom og 
vær med 
Få fremtidens 
bud på 
idéer til din 
virksomhed

Hvis du og din virksomhed 
har en udfordring – det kan 
for eksempel være med et 
rest produkt fra din produktion, 
som du ikke ønsker at smide 
ud – var det måske en idé at 
hente gratis hjælp udefra? 
Bring udfordringen videre til 
Furesøs skole elever i Furesø 
Innovationsprojekt eller i 
Fremtidsværkstedets faste 
forløb. Her bliver eleverne stillet 
overfor lokale virksomheders 
problemstillinger – fx med rest-
produkter – som de er med til 
at udtænke innovative løsninger 
på. Flere af deres forslag bliver 

i dag brugt i Furesøs 
virksomheder. 

Klimafamilier
Sammen med en 
række udpegede 
klimafamilier arbej-
der forvaltningen 
med at illustrere, 
hvordan vi alle kan 
bidrage til at skabe 
en mere klimaven-
lig hverdag.Bæredygtige indkøb

Som kommune indkøber vi 
i løbet af et år mange varer, 
hvor det giver god mening at 
stille krav til bæredygtighed og 
genanvendelse. En ny politik er 
med til at stille øgede krav til 
leverandører.

1.4 
Bæredygtige indkøb 
og øget genanvendelse

https://www.furesoe.dk/fremtidsværkstedet
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I 2030 er Furesø en  
kommune med færre 
socialt udsatte, en høj 
beskæftigelsesfrekvens  
samt en forbedret 
sundhedsprofil for alle 
befolkningsgrupper

Mål 2 
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2.1 
Færre livsstilssygdomme

Andelen af borgere med sundhedsmæssige udfordrin-
ger på grund af rygning, overvægt og misbrug er redu-
ceret. Det betyder konkret, at andelen af borgere med 
svær overvægt er nedbragt til 6 % (en halvering fra 
situationen i dag). Rygning blandt unge er nedbragt til 
7 % (ligeledes en halvering). Andelen af borgere med 
et sundheds truende alkoholforbrug og borgere med 
andet misbrug er nedbragt med 10 %.

Kom og 
vær med 
Vi er 
sammen om 
sundheden

Du har rig mulighed for at tage 
vare på din egen sundhed – og 
du behøver ikke være alene  
om det. 
Med omkring 300 aktive for-
eninger og gode muligheder for 
naturoplevelser i Furesø er der 
altid et tilbud, der kan matche 
dine behov, og et fællesskabet, 
der kan støtte dig i at være mere 
fysisk aktiv.
Som kommune støtter Furesø 
op med initiativer, der hjælper til 
at fremme sociale fællesskaber 
og en aktiv livsstil, der hvor du 
befinder dig: I boligområdet, i 
dagtilbuddet og skolen, i byrum-
met osv. Find din forening på  
furesoe.dk/oplevelser/ 
frivillige-og-foreninger/

Sammen om 
sundhed
Det er i familien, 
børnehaven, skolen, 
på cykelstierne og i 
idræts- og forenings-
livet, at vi skaber de 
sunde vaner. I de 
kommende år arbej-
der medarbejdere på 
tværs af kommunens 
afdelinger sammen 
med borgerne om 
sundheden i Furesø. 
I projektet om moto-
rik og bevægelse i 
hele børnelivet vil 
Furesøs dagtilbud i de 
næste to år arbejde 
med læreplanstemaet 
krop, sanser og 
bevægelse. Samtidig 
vil skolerne arbejde 
med bevægelse i 
skoledagen.

Alkoholforbrug og 
tobaksbrug skal 
bremses
Et overforbrug af alkohol, dag-
lig rygning eller rusmidler har 
store helbredsmæssige kon-
sekvenser. I samarbejde med 
Furesøs børn, unge og deres 
forældre vil forebyggelsesind-
satsen i de kommende år især 
være fokuseret på at bremse 
tobaksbrug og rygestart blandt 
unge, samt forhindre tidlig 
alkoholdebut og ruskultur. 
Et særligt fokus vil være på 
sårbare familier og på at skabe 
flere røg- og alkoholfrie børne- 
og ungdomsmiljøer. 

FOTO: FURESØ LØBEKLUB
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https://www.furesoe.dk/oplevelser/frivillige-og-foreninger/
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Andelen af børn, der mistrives som følge af 
sociale udfordringer i hjemmet er halveret gen-
nem en tværgående forebyggende børne-, fami-
lie- og beskæftigelsesfaglig indsats, en balance-
ret boligsammensætning og en mere målrettet 
bolig social indsats.

Familier med svære  
kår får tidlig hjælp
Pædagoger kommer på besøg hos 
familier med kommende vuggestue-
børn i et projekt for de dagtilbud, 
der har størst andel af børn i udsatte 
positioner (de socioøkonomiske 
dagtilbud). Forløbet gennemføres 
i et tæt samarbejde mellem 
dagtilbud, PPR, sundhedsplejen og 
myndighedsområdet, mens et andet 
element i samarbejdet er kompeten-
ceudvikling af medarbejderne.

Kom og 
vær med 
Deltag aktivt  
i forenings- 
og fritidslivet

Det er blandt andet de stærke 
fællesskaber i forenings- og 
fritidslivet, der er med til at 
bryde den sociale arv. Vil 
du hjælpe til, at alle børn 
oplever en hverdag i trivsel? 
så invitér dem til at være med 
i en forening.  Deltag aktivt i 
dit eget og dit barns fritidsliv. 
Furesø Kommune tilbyder 
fritidsvejledning, hvor du og dit 
barn kan få sparring på, hvilke 
muligheder I har.

Boligområder skal mærke  
boligsocial indsats
Byrådets rådgivende arbejdsudvalg (§17 stk. 4) om de 
bolig sociale udfordringer har arbejdet med og fremlagt 
sine anbefalinger. Nu fortsætter arbejdet med anbefalin-
gerne, blandt andet gennem et tættere samarbejde og 
fælles aftale på anvisnings- og udlejningsområdet og ved 
at indgå en fælles boligsocial indsatsplan for de enkelte 
områder.

FOTO: MIKKEL ARNFRED

2.2 
Færre børn oplever  
negativ social arv

https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/fritidstilbud/fritidsvejledning/
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Beskæftigelsesgraden blandt borgere med ikke-vest-
lig baggrund og borgere med nedsat funktionsevne 
er øget med 33 % i 2030 gennem et tæt samarbejde 
med det lokale erhvervsliv samt etablering af social-
økonomiske virksomheder for borgere med nedsat 
arbejdsevne.

Kom og 
vær med 
Driv din 
virksomhed
social-
økonomisk

Du kan bidrage til, at flere bor-
gere med nedsat funktionsevne 
eller som er udsatte på andre 
måder kommer tættere på 
arbejdsmarkedet. Det kan være, 
du allerede driver en virksomhed 
i kommunen, hvor noget af dit 
arbejde med fordel kan klares af 
borgere med nedsat funktions-
evne? Eller måske har du en ny 
forretningside, som kan etab-
leres som en socialøkonomisk 
virksomhed? Kontakt Jobcentret 
og find ud af, hvad dine mulighe-
der er. 

Rengøringskorps tager hånd om ledige
Byrådet besluttede i 2019 at hjemtage en fjerdedel af 
Furesø Kommunes rengøring. Til opgaven er 8 ud af 14 
medarbejdere rekrutteret fra Jobcentrets gruppe af ledige. 
Jobcentret samarbejder med den kommunale rengørings-
enhed om optræning af nye ledige til rengøringsbranchen 
via virksomhedspraktikker og AMU-kurser.  

Flere ikke-
vestlige kvinder 
i arbejde
Gruppen af ikke-vest-
lige kvinder uden for 
arbejdsmarkedet er sti-
gende. Derfor fortsæt-
ter den særlige indsats 
målrettet ikke-vestlige 
kvinder, som skal øge 
deres beskæftigelse, 
deres deltagelse i 
kommunens fællesska-
ber og fremme deres 
sundhed.

2.3 
Færre står uden for 
arbejdsmarkedet

https://www.furesoe.dk/erhverv/ansatte-og-rekruttering/saerlige-indsatser-og-initiativer/socialt-ansvarlige-virksomheder
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2.4 
Færre misbrugere 
og socialt udsatte

Furesø har færre misbrugere og socialt udsatte, 
fordi vi er blevet bedre til at samarbejde på tværs af 
forvaltningsområder, med socialpsykiatrien og andre 
– og fordi vi sammen med foreninger, socialøkonomi-
ske virksomheder og andre støtter borgerne i at være 
en del af og bidrage til fællesskabet.

Kom og 
vær med 
Besøg  
Rådgivnings-
cafeen

I Rådgivningscaféen kan vi 
hjælpe dig og dine pårørende, 
hvis du er over 18 år og oplever 
psykiske eller sociale udfor-
dringer i hverdagen. I Rådgiv-
ningscaféen vil vi sammen med 
dig tage udgangspunkt i dit liv 
og de udfordringer, du oplever 
og finde hurtige og fleksible 
løsningsmuligheder.

 furesoe.dk/borger/handi-
cap-og-psykiatri/raadgivnings-
cafeen/

FOTO: TM BERTRAM FISKER GEDBY

Partnerskaber med 
frivillige organisationer
Der er mange rigtig gode tilbud 
og indsatser målrettet udsatte 
og sårbare borgere som tilbydes 
af frivillige organisationer som 
bl.a. Red Barnet, Røde Kors og 
andre aktører, fx Fontænehuset. 
Gennem de næste to år vil 
samarbejdet med frivillige organi-
sationer på voksenområdet blive 
styrket, og der skal indgås part-
nerskabsaftaler med relevante 
organisationer, som kan bidrage 
og positivt supplere kommunens 
tilbud til borgerne på området.

FOTO: NATTERAVNENE

Hurtig og tidlig indsats på 
misbrugsområdet
Forebyggelse og behandling af misbrug 
af alkohol og stoffer skal tænkes som en 
helhed, der også handler om borgerens 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
situation. En hurtig, tidlig indsats skal 
være bærende for indsatsen, og der skal 
særligt være fokus på, at vi kan tilbyde 
unge relevante og rettidige tilbud og 
opfølgning tæt på nærmiljøet.

https://www.furesoe.dk/borger/handicap-og-psykiatri/raadgivningscafeen/
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I 2030 går Furesø 
foran for at sikre  
det gode børneliv 
og en tryg alderdom

Mål 3
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Furesø skal de næste 10 år for alvor sætte det gode 
børneliv på dagsordenen. Alt for mange børn får 
behov for en særlig indsats. Den udvikling skal 
vendes i et tæt samarbejde mellem forældre, 
pædagoger, lærere og foreninger. Sammen skal 
vi drøfte, hvordan vi sikrer en tryg og udviklende 
barndom i familier, på daginstitutioner, skoler og 
fritidstilbud.

Kom og 
vær med 
Vær aktiv i 
dit barns 
dagtilbud 
eller skole

Det gode børneliv er også dit 
ansvar som forælder. Du bidra-
ger med dit engagement til, at 
alle børn kan blive inkluderet i 
Furesøs fællesskaber. Du kan 
både være med til at lægge 
de store linjer i bestyrelser 
og forældreråd i Furesøs 29 
dagtilbud og 7 folkeskoler og 
10. klassecenter, men også 
i det daglige liv i skole og 
dagtilbud - for eksempel som 
kontaktforælder i klassen. 

Flere pædagoger i vores dagtilbud
Furesøs dagtilbud skal være i top og Furesøs børn skal trives, både i 
hverdagen og i overgangene i børnelivet. Den opgave løfter dygtige 
medarbejdere med høj faglig pædagogisk kvalitet i et tæt samarbejde med 
forældrene. Derfor vil forvaltningen i 2021 fremsættes et forslag om at 
hæve kompetenceniveauet til 70 % pædagoger i dagtilbud fra 60% i dag.

Fælles syn på det  
gode børneliv
Pædagoger og lærere deler i dag en 
fælles forståelse af, hvordan vi arbej-
der med dannelse og læring i Fure-
søs skoler og dagtilbud Det har siden 
2019 været en fælles ambition, at alle 
børn og unge skal opleve glæden ved 
at være en del af fællesskaberne.
I 2021 skal Furesøs politikere tage 
stilling til et nyt fælles dannelsessyn 
på det gode børneliv, som efterføl-
gende skal indarbejdes i hverdagen 
på alle dele af børneområdet, så det 
udgør rammen for Furesømodellen 
for det gode børneliv.

FOTO: CHARLOTTE DYHR

3.1 
Furesømodellen for 
det gode børneliv
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3.2
Trivsel og læring

Furesøs folkeskoler skal være blandt de 10 % bed-
ste i landet både i forhold til læring og trivsel. Vores 
indsats på almenområdet fremmer børns læring og 
udvikling, så færre børn segregeres. Til de børn, der 
har særlige udfordringer, har vi udviklet gode lokale 
tilbud, så alle børn kan folde sig ud i de rette rammer. 
Trivsel og læring for elever med særlige behov og/
eller sproglige udfordringer er løftet markant, og 
Furesøs unge er uddannelsesparate, når de afslutter 
folkeskolen. Samtidig har flere unge med ufaglærte 
forældre en uddannelse.

Kom og 
vær med 
Få  
indflydelse 
på fælles-
skaberne  
på skolerne

Har du børn i Furesøs folke-
skoler? Så kan du snart blive 
inviteret til at komme med dit 
syn på, hvordan vi får skabt 
endnu stærkere fællesskaber 
på skolerne, hvor alle børn 
får mulighed for at trives og 
lære. Dine børn kan også blive 
inddraget i arbejdet. Det er sko-
lebestyrelserne, der afgør, hvilke 
klasser der skal deltage. Mere 
information kommer på Aula.

Børns sprog og læseevne skal styrkes
I 2021 udvikler skole- og dagtilbudsområdet en ny fælles sprog- og 
læsestrategi, der bliver en fælles metode for arbejdet med at udvikle 
sproget hos Furesøs børn. Indsatsen begynder i 2-års alderen med 
Sprogtrappen og fortsætter i skolen, hvor der blandt andet er et 
særligt fokus på arbejdet med dansk som andet sprog. Sigtet er at 
kvalificere eleverne i målgruppen, deres dansksproglige udvikling 
og deres udbytte af undervisningen. Sideløbende går et udviklings-
arbejde i gang, der skal gøre folkeskolerne mere ordblindevenlige.

Indsatser mod 
de sproglige 
udfordringer 
Skolerne i Furesø 
arbejder med at 
styrke den sproglige 
og faglige udvikling og 
trivslen hos børn med 
(fler)sproglige udfor-
dringer. Det sker med 
afsæt i en handleplan 
for området. Planen 
rummer blandt andet 
indsatser som tidlig og 
systematisk sproglig 
indsats, styrket samar-
bejdet mellem skole, 
hjem og fritidsliv og 
brugen af rollemodel-
ler i fortællinger om 
vellykket integration. 
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3.3
Flere senioregnede boliger

Vi har i 2030 udbygget antallet af senioregnede 
boliger, seniorbofællesskaber, tryghedsboliger og 
plejeboliger med 1.000 boliger og i takt med, at 
antallet af ældre stiger. Målet er en variation af 
tilbud som imødekommer forskellige behov og 
ønsker hos ældre.

Kom og 
vær med 
Deltag i ud-
viklingen af 
kommunen

Du kan også være med til at 
udvikle Furesø Kommune – 
også når der skal planlægges 
nye senioregnede boliger.  
Det kan du, når der for eksem-
pel skal udvikles nye lokalpla-
ner, som er plangrundlaget for 
nye boligområder.  
Sammensæt dit abonnement 
på aktuelt fra kommunen på 
furesoe.dk/abonner

Udbygning af Lillevang Plejehjem
Et af de steder, hvor der bygges nye boliger til ældre i 
Furesø Kommune, er på Lillevang Plejehjem i Farum. Her 
vil der blive bygget 55 nye boliger med forventet indflyt-
ning i 2023, samtidig med at der udvides med et ekstra 
fællesboligareal. Med udbygningen vil plejekapaciteten 
være udvidet med irka 20%.

Flere typer boliger  
at blive ældre i 
Flere borgere lever længere, 
og antallet af borgere på 80 
år og ældre stiger frem mod 
2030 med mere end 60%. 
I 2021 fremlægger Furesø 
Kommune derfor en analyse 
med anbefalinger til hvilke 
typer af boliger, der er behov 
for, hvilke der er på vej de 
næste 10 år, og hvordan ud-
bygningen af disse kan ske.

FOTO: MIKKEL ARNFRED

FOTO: MIKKEL ARNFRED

FOTO: MIKKEL ARNFRED

https://www.furesoe.dk/abonner
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3.4
Tryg og omsorgsfuld 
ældrepleje

Flere ældre er selvhjulpne i længere tid, fordi der er 
et stort fokus på forebyggelse og stærke fællesskaber, 
hvor familie og venner er en del af de ældres netværk. 
Vi vil  løbende følge op på tilfredsheden med og kva-
liteten i vores hjemmepleje og plejehjem i tæt dialog 
med borgere og pårørende. Målet er, at vores ældre-
pleje hører til landets bedste bl.a. ved at fastholde og 
tiltrække dygtige med arbejdere og ledere, gennem 
stærke værdier og fokus på værdighed, dialog og ind-
dragelse.

Kom og 
vær med 
Få hjælp  
hos borger-
rådgiveren

Furesø Kommune har ansat en 
borgerrådgiver der kan hjælpe 
dig, hvis du oplever problemer i 
dialogen med kommunen. Bor-
gerrådgiveren kan for eksempel 
give dig en uvildig rådgivning 
i sagerne og sikre, at henven-
delser og klager modtages 
betryggende. Borgerrådgiveren 
har samtidig til opgave at sikre 
læring fra sin dialog med dig og 
andre borgere, så forvaltningen 
lærer af henvendelserne og 
dermed udvikler samarbejdet og 
den direkte kontakt med dig og 
andre borgere.

Inddragelse af borgere og 
pårørende på plejehjem
Med afsæt i Furesø Kommunes værdig-
hedspolitik står Furesøs plejehjem på en ny 
handleplan, der blandt andet skal fremme 
samarbejdet med borgere og pårørende, 
som sikrer en bedre overlevering mellem 
vagthold samt sætter fokus på medarbej-
dernes kompetencer i forhold til den 
enkelte beboers behov. I 2021 igangsættes 
et systematisk samarbejde med borgere og 
pårørende om livet på plejehjemmene, og 
hvordan vi sammen kan skabe rammerne 
for en værdig og omsorgsfuld ældrepleje. 

Hjemme- og 
sygeplejen møder 
borgerne med 
værdighed
I Furesø Kommune bygger 
hjemme- og sygeplejen 
på en tillidsfuld dialog og 
samspil mellem borger, 
pårørende og medarbej-
der. Det er et af initiati-
verne i en ny handleplan 
for hjemme- og sygeplejen 
med fokus på pleje og 
omsorg med et rehabilite-
rende sigte, så borgernes 
egne ressourcer bliver sat 
i spil. På den måde skal 
borgere og pårørende på 
alle tider af døgnet møde 
en sosu-medarbejder 
eller sygeplejerske, der er 
optaget af læring, dialog og 
stærk faglighed. Kernevær-
dier, der også er en vigtig 
del af introduktionen af 
nye medarbejdere.

FOTO: MIKKEL ARNFRED

FOTO: MIKKEL ARNFRED

https://www.furesoe.dk/borgerr%C3%A5dgiver
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Kom og 
vær med 
Bidrag til 
fællesskabet 
for ældre

Du kan være med til at styrke 
fællesskabet for ældre og dermed 
forebygge ensomhed. På både 
Gedevasevang og Aktivitets- og 
forebyggelsescentret Skovgården 
arbejder aktive seniorer og med-
arbejderne sammen om at skabe 
aktiviteter og arrangementer for 
centrenes brugere. For eksempel 
står fire frivillige mænd på Skov-
gården for hvert deres ugentlige 
bordtennishold for kvinder og 
mænd +60. På Gedevasevang er 
der en spisegruppe, hvor delta-
gerne kan blive hentet af frivillige 
chauffører.

Endnu flere ældre deltager aktivt i skabelsen af fæl-
lesskaber og er aktive i aktivitetstilbud og foreningsliv 
i kommunen. Det betyder blandt andet, at 25 % færre 
ældre er ensomme.

Opsporing af 
ensomhed 
Når hjemmeplejen 
besøger borgerne i 
hjemmene, skal de 
samtidig afdække, om 
borgerne føler sig en-
somme eller isolerede. 
Hjemmeplejen kan 
hjælpe med at bygge 
bro mellem borgere og 
frivillige. Og der skal 
være et tæt samar-
bejde og udveksling af 
viden om efterspørgsel 
på tilbud og nye ind-
satser på  Aktivitets- og 
Forebyggelsescentret 
Skovgården og Gede-
vasevang.

Hjemmebesøg skal forebygge 
ensomhed 
Føler du dig ensom eller isoleret? Det skal fremover 
afdækkes, når Furesøs borgere modtager et forebyg-
gende hjemmebesøg. Visitationen skal have viden 
om tilbud og aktiviteter i kommunen, der er relevante 
for borgeren, blandt andet ved et tæt samarbejde 
med Frivilligcentret og frivillige organisationer som 
eksempelvis Ældresagen. Og der skal følges op på, om 
borgerne føler sig mindre ensomme eller isolerede 
efter et år.

3.5
Stærke fællesskaber og 
færre ensomme ældre

https://boblberg.dk/
https://boblberg.dk/
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I 2030 er Furesø en  
kommune, hvor flere  
unge vælger at bo,  
leve og uddanne sig

Mål 4
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4.1
Billige og tidsvarende
boliger til unge

Der er etableret 100 nye boliger målrettet unge 
tilpasset efterspørgslen. Boligerne skal være miljø-
venlige og CO2-neutrale, og de unge skal tiltrækkes 
med muligheden for at bo nær naturen, men tæt 
på kollektiv trafik og uddannelsesinstitutioner samt 
mulighed for at tage del i et aktivt ungdomsliv.

Byudviklingsprojekter 
skal medtænke 
ungdomsboliger
I de kommende år er en lang 
række byudviklingsprojekter 
på vej, og kommunen vil i den 
forbindelse medtænke ungdoms-
boliger, hvor det vil være attrak-
tivt for unge at bosætte sig. 

Kom og 
vær med 
Hvad er  
en god  
ungdoms-
bolig for dig?

Når vi går i gang med at skrive 
en handleplan for ungdomsbo-
liger, skal du som ung i Furesø 
have mulighed for at blive 
hørt. Vi vil derfor invitere dig 
til at komme med dine input, 
ønsker og drømme til en god 
og attraktiv ungdomsbolig. Det 
sker samtidig med, at vi i øvrigt 
gennemfører en større under-
søgelse af ungelivet i Furesø.

Flere ungdomsboliger
Kommunen vil i løbet af de 
næste to år udarbejde en plan 
for, hvordan 100 nye ungdoms-
boliger inden 2030 kan blive til 
virkelighed. Handleplanen skal 
vise, hvor det er muligt at bygge 
boligerne, og hvordan det kan 
lade sig gøre at få dem bygget.

FOTO: CHARLOTTE SØTTRUP AF SANDEBERG

FOTO: MICHAEL BAY OLSEN

FOTO: BODIL HAMMER
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4.2
Ungdoms- og videregående 
uddannelser

De unge har mulighed for at blive i Furesø Kommune 
og uddanne sig. Gennem et samarbejde med det lo-
kale erhvervsliv og forskellige uddannelsesinstitutioner 
er der etableret en eller flere uddannelser eller filialer 
heraf i kommunen gerne i et sammenhængende 
”Campus-miljø”.

Kom og 
vær med 
Partnerskab 
for 
uddannelse

Furesø Kommune kan ikke selv 
løse opgaven med at tilbyde en 
ungdomsuddannelse i kommu-
nen. Det kræver partnerskaber 
med andre interesserede 
parter. Derfor undersøger 
Furesø Kommune stadig 
mulighederne for at indgå 
i partnerskaber med andre 
uddannelsesinstitutioner om 
at etablere sig i kommunen for 
eksempel i form af en ny fælles 
uddannelsesafdeling. Alle rele-
vante parter er inviteret med i 
denne proces.

Uddannelsesvalg begynder allerede i udskolingen
Udover at arbejde for at tilbyde unge en uddannelse, arbejder Furesø 
Kommune også aktivt for at få Furesøs unge til at vælge en ungdoms-
uddannelse. Dette arbejde begynder allerede i udskolingen. Et eksempel 
er praksisfaglig talentlinje på Lyngholmskolen.

FOTO: MADS FREDERIK POULSEN

Plads til 
uddannelse  
– i ny 
kommuneplan
Når kommuneplanen 
skal revideres i løbet 
af 2021, kan placerin-
gen af en eller flere 
uddannelser med-
tænkes. Kommunal-
planen giver blandt 
andet mulighed for 
at udpege, hvor der 
skal være arealer til 
offentlige formål.
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Nyt ungemiljø
Furesø Kommune igang-
sætter et arbejde med at 
udvikle et nyt ungdoms-
miljø i Furesø Kommune, 
som blandt andet kan 
trække på de eksiste-
rende steder med unge 
som målgruppe. Det 
kan for eksempel være 
Galaksen, Musikskolen 
og Ungdomsskolen. 

4.3
Attraktive ungemiljøer

Unge i Furesø Kommune har i 2030 gode og varierede 
muligheder for at være aktive i forskellige fællesskaber 
drevet af de unge selv. Et særligt ungemiljø er etable-
ret, hvor de kommunale institutioner som musikskole 
og ungemusical samarbejder med de unges egne 
initiativer, musikgrupper og værksteder. Et cafemiljø 
trækker publikum fra både ungemiljøet og fra uddan-
nelsesmiljøet i Furesø. 

Kom og 
vær med 
Bliv aktiv  
i Unge-
kulturhuset

Som ung i Furesø Kommune 
kan du allerede nu være med i 
fællesskabet i Ungekulturhuset 
på Ballerupvej. UKH er et sted 
for alle unge i Furesø og huset 
bliver styret af de unge, som 
er imellem 15 og 25 år. Der er 
musik- og fotostudie, kreaværk-
sted, kaffehjørne og køkken til 
fællesspisning og meget andet. 
Du kan også få indflydelse på 
din kommune som ung. Det gør 
du igennem Ungepanelet, hvor 
du og andre unge bliver spurgt, 
hvad der skal til for at Furesø er 
et fedt sted at bo som ung.
Find Ungekulturhuset og Furesø 
Ungepanel på Facebook:  
@Furesoeungepanel  

Plads til ungemiljø  
i ny kommuneplan
Den nye kommende kom-
muneplan skal være med til 
at sætte rammen for, hvor 
områder i Furesø Kommune 
kan udvikles til fordel for et 
nyt kommende ungemiljø. 

https://www.facebook.com/Furesoeungepanel/?ref=page_internal
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I 2030 samarbejder 
Furesø med foreninger 
og civilsamfund om 
stærke fællesskaber og 
borgerdrevne løsninger 
inden for velfærd, kultur-, 
idræts- og fritidsområdet

Mål 5
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Kommunens kulturhuse understøtter vores lokale 
foreninger og selvorganiserede aktiviteter. Over 50 % 
af aktiviteterne i de to kulturhuse er organiseret af for-
eninger og aktive borgere. De unge spiller en større rolle 
end i dag i et godt samspil med øvrige brugere.

Nyt 
ungemiljø
Kulturhusene er 
også i spil, når  
Furesø igangsæt-
ter et arbejde med 
at udvikle et nyt 
ungdomsmiljø i 
Furesø Kommune. 
Ungemiljøet kan  
blandt andet 
trække på de ek-
sisterende steder 
med unge som 
målgruppe for ek-
sempel Galaksen, 
Musikskolen og 
Ungdomsskolen. 

Kom og 
vær med 
Deltag 
i frivillig-
netværk

Hvis vi skal lykkes med kultur-
huse med flere aktive brugere, 
skal du som borger have bedre 
mulighed for at blive en del af 
et fællesskab. Derfor opretter 
kommunen nu et frivillignet-
værk med udgangspunkt i 
Farum Kulturhus, hvor du 
som aktiv medvirkende kan 
være med til at skabe synergi, 
nye aktiviteter og større sam-
menhold mellem de mange 
frivillige til glæde for alle husets 
brugere. 

Digitalt foreningsunivers
Foreningerne skal også digitalt have en mere fremtrædende rolle i 
forbindelse med kommunens kulturhuse. Derfor arbejder kommunen 
på at lancere et digitalt univers med udgangspunkt i Farum Kulturhus’ 
hjemmeside, hvor foreningerne kan blive mere synlig, og hvor videns-
deling og information bliver styrket.

FOTO: PHILIP KNUDSEN

5.1
Kulturhuse med 
flere aktive brugere
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Fællesskabsguider 
styrker livskvaliteten
Særligt de ældre borgere 
med svagt socialt netværk 
har glæde af foreningslivets 
fællesskaber. Kommunen 
vil tage initiativ til at oprette 
”Fællesskabsguider”, der er 
ressourcestærke ældre, som 
kan være med til at styrke 
livskvalitet, mindske ensom-
hed og aktivere ældre med-
borgeres egne ressourcer. 
Der ansøges om eksterne 
midler til projektet.

Kommunen samarbejder målrettet med foreningerne 
om børn og unges fritidsaktiviteter samt opgaver  
inden for sundhedsfremme, integration, forebyggelse  
af ensomhed samt inklusion af udsatte og ældre.

Kom og 
vær med 
Støt op  
om “Sjov 
hverdag”

Fodbold, klatring, parkour og 
basket. Det er blot nogle af 
tilbuddene til sjov hverdag - et 
tilbud til børn og unge, der har 
udsigt til at skulle holde som-
merferie hjemme. Her kan de 
i trygge rammer prøve kræfter 
med et væld af fritidsaktiviteter 
i både Værløse og Farum. 
Det er de frivillige foreninger, 
som står for indholdet til sjov 
hverdag, og der bliver også 
ansat unge hjælpetrænere 
fra boligområderne. Kontakt 
kommunens fritidsvejledere, 
hvis du vil gøre en forskel for 
Furesøs børn. 

Flere børn ind  
i foreningslivet
En vej til at få flere børn 
ind i foreningslivets 
stærke fællesskaber er 
igennem styrkelse af 
eksisterende initiativer 
som ”Åben skole” og 
Stjernelege. Desuden 
igangsættes en under-
søgelse af mulighed for 
”Åbent dagtilbud”.

FOTO: JESPER RAABJERG, NINJAFABRIKKEN

5.2
Foreninger spiller en nøglerolle

https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/fritidstilbud/fritidsvejledning/
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5.3.
Civilsamfundet bidrager 
til stærke fællesskaber

Kvaliteten i velfærdstilbud som skole, dagtilbud 
og plejehjem er forbedret ved, at flere frivillige 
borgere og organisationer bidrager. Samtidig 
løfter lokale grundejer- og medborgerforeninger 
et stigende antal opgaver i forhold til udvikling af 
lokalsamfundene.

Familiens netværk spiller ind
Ud over forældrene er familiens øvrige 
netværk vigtige hjørnesten i et barns liv. 
Derfor skal vi gøre os flere erfaringer med 
”det netværksinddragende møde”, hvor vi 
engagerer og involverer netværket i den 
støtte, som sårbare børn og deres familie 
kan have brug for. Med denne indsats vil 
flere ressourcer fra civilsamfundet være 
med til at løfte opgaven med at sikre barnets 
og familiens trivsel.

Kom og 
vær med 
Bidrag  
til frivillige 
aktiviteter

Frivilligcenter Furesø 
støtter og vejleder 
vores lokale frivillige 
foreninger.  
På frivilligfuresoe.dk 
kan du finde mere 
information om de mange frivillige 
tilbud og inspiration til et tilbud for 
dig eller dine pårørende. Her står 
også, hvordan du selv kan støtte op 
om de mange frivillige indsatser. og 
Frivilligcentret kan også hjælpe dig i 
gang med selv at skabe nye initiati-
ver båret af frivillige. 

Furesø Kommune 
samarbejder desuden 
med den sociale plat-
form Boblberg.dk. 
Boblberg.dk er til for, 
at borgere og for-
eninger kan mødes online og skabe 
kontakter og fællesskaber – helt 
frivilligt. Opret en boble, hvis du har 
brug for, eller vil tilbyde din hjælp, 
eller du blot gerne vil finde en at 
deledineinteressermed. 

Samarbejde med 
grundejere og 
medborgerforeninger 
I Furesø vil vi bygge videre på 
de gode erfaringer med et tæt, 
respektfuldt og forpligtende 
samarbejde med grundejere 
og medborgerforeninger. 
I den forbindelse bygger vi 
videre på de gode erfaringer 
fra samarbejdet omkring 
indbrudsforebyggelse og 
håndtering af corona-smitte i 
lokalområderne.  

FOTO: SANNY ONGJAM

FOTO: CLAUS BESCH

https://www.frivilligfuresoe.dk/
https://boblberg.dk/
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I 2030 er Furesø en 
kommune med gode 
boliger for alle alders- og 
indkomstgrupper og med 
velfungerende boligområder 
og lokalsamfund

Mål 6 
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Nye boliger er etableret primært gennem en fortæt-
ning af eksisterende byområder. Der lægges vægt på 
et varieret boligudbud målrettet forskellige alders- og 
indtægtsgrupper. Der er skabt tilgængelige byrum 
med grønne og blå oaser samt mødesteder, der 
styrker fællesskaberne på tværs af aldersgrupper. Der 
arbejdes målrettet med fysisk tilgængelighed for 
borgere med funktionsnedsættelse.

Boligområder af høj kvalitet
Hvis det skal være attraktivt at bosætte sig 
i Furesø Kommune, skal der være boligom-
råder af høj kvalitet. Et vigtigt element er, 
at områderne føles trygge og understøtter 
et lokalmiljø. Derfor arbejder Furesø 
Kommune for, at der er stor variation i 
boligtyper og samtidig en arkitektur af høj 
kvalitet. Rammerne for boligudviklingen er 
beskrevet i boligpolitikken.

Kom og 
vær med 
Deltag i 
debatten 
om din 
kommune

Som borger og virksomhed har 
du mange muligheder for at 
sætte dit aftryk på udviklingen 
af din kommune. Høringerne 
kan for eksempel være om de 
nye lokalplaner, vi udarbejder i 
årets løb, ligesom vi her i 2021 
skal opdatere kommuneplanen 
frem mod de næste 12 år. 
Samtidig har du løbende mulig-
hed for at deltage i udviklingen 
i mange af de byudviklingspro-
jekter, som er sat i gang. 
Abonnér på nyheder fra kom-
munen, hvis du vil holde dig 
orienteret: furesoe.dk/abonner 

Lokalplaner tænker  
i god adgang
Et af redskaberne til at sikre 
bedre fysiske rammer for 
borgere med funktions-
nedsættelse er arbejdet 
med lokal planer. Furesø 
Kommune  vil arbejde for, at 
der sikres et varieret udbud 
af boliger for eksempel i ét 
plan. FOTO: MIKKEL ARNFRED

FOTO: MIKKEL ARNFRED

6.1
By- og boligudvikling med 
vægt på natur, miljø og 
god arkitektur

https://www.furesoe.dk/abonner#/
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6.2
Stærke lokalsamfund

Alle lokalsamfund og boligområder er velfunge-
rende med mulighed for, at alle borgere i lokalom-
rådet kan blive en del fællesskabet. Der er sikret 
en balanceret boligsammensætning mellem ejer-, 
lejer og andelsboliger gennem krav i lokalplaner og 
ved salg af kommunale grunde. Andelen af andels-
boliger er  steget med 50 %, og der er bygget nye 
bofælles skaber i Furesø Kommune.

Fortsat fokus på 
bofællesskaber
Furesø er en kommune 
med mange stærke fælles-
skaber – også der hvor vi 
bor. Derfor vil det fortsat 
være et fokusområde, at 
der kan etableres flere 
bofællesskaber og andre 
boligtyper, som kan være 
med til aktivt at forebygge 
ensomhed og fællesskab på 
tværs af alder og baggrund.

Kom og 
vær med 
Vær aktiv 
i dit lokal-
samfund

Du har mange muligheder for 
at være aktiv i dit lokalsamfund 
og dermed blive en del af de 
nære og stærke fællesskaber i 
Furesø. Furesøs omkring 300 
folkeoplysende foreninger er 
spredt over hele kommunen. 
I flere af lokalsamfundene 
er der også velfungerende 
medborgerforeninger og aktive 
grundejerforeninger. Hvis du 
bor i en boligforening, kan du 
også deltage i den lokale be-
styrelse eller arrangere sociale 
aktiviteter for din opgang, hvis 
du bor i etagebyggeri.  
Bor du i egen bolig, kan du 
finde din grundejerforening 
på  furesoe.dk/borger/bolig/
ejerbolig/grundejerforeninger/

Boligområder skal udvikles i 
fællesskab
Der arbejdes videre med at realisere 
anbefalingen fra §17. stk. 4 udvalget om 
boligsociale udfordringer. Den lyder, at vi 
skal etablere et samarbejde med boligor-
ganisationerne om en 5-10 års handleplan 
for enkelte boligområder. Handleplanen 
skal være med til at sikre, at boligområdet 
er velfungerende, og at alle borgere kan 
blive en del af fællesskabet.

FOTO: MIKKEL ARNFRED

FOTO: MIKKEL ARNFRED

FOTO: MIKKEL ARNFRED

https://www.furesoe.dk/borger/bolig/ejerbolig/grundejerforeninger/
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I 2030 har vi etableret en række botilbud til borgere 
med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættel-
ser, så vi kan tilbyde borgerne en dagligdag i trygge 
og udviklende rammer i deres nærmiljø. Samtidig 
understøtter vi, at disse borgere kommer tættere 
på arbejdsmarkedet fx gennem lokale aktivitets- og 
beskæftigelsestilbud.

Kom og 
vær med 
Kom tættere 
på arbejds- 
markedet via 
et skånejob

Selvom du ikke længere er 
en del af arbejdsmarkedet, 
er der stadig plads til dig i de 
lokale arbejdsfælleskaber. 
Kommunen vil arbejde på 
at etablere flere skånejobs 
til førtidspensionister. Det 
betyder, at du i få timer om 
ugen kan bidrage til og være en 
del af et arbejdsfællesskab for 
eksempel i en socialøkonomisk 
virksomhed.

Flere lokale 
botilbud
Arbejdet med i højere 
grad at yde støtte til 
vores egne udsatte 
borgere her i Furesø er 
godt i gang. Det betyder, 
at flere udsatte borgere 
kan blive i deres nær-
område tæt på familie, 
venner, netværk, job 
eller dag-og aktivitets-
tilbud. Det er både godt 
for deres udvikling mod 
et mere selvstændigt liv 
og godt, fordi de vil bo i 
trygge rammer, tættere 
på de mennesker der 
betyder noget for dem.

Flere skånejobs
Der skal etableres flere skånejobs til førtidspensionister. Det 
kan blandt andet ske gennem nye socialøkonomiske virksom-
heder. Herudover skal der samles erfaringer fra de arbejdsgi-
vere, der allerede har ansat førtidspensionister.
Jobcentret vil i den kommende tid afdække potentialet i klap-
job og eventuelt sætte gang i et projekt for at få flere i klap-job. 
Klap-job er jobs til mennesker med udviklingshandicap eller 
andre kognitive vanskeligheder. 

6.3
Flere boliger til borgere 
med funktionsnedsættelser

FOTO: MIKKEL ARNFRED
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I 2030 er Furesø en 
kommune med flere  
lokale arbejdspladser  
og iværksættere samt  
med levende bymidter  
og et godt handelsliv

Mål 7
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Furesøs forskellige erhvervsområder er udviklet og 
fremstår attraktive i forhold til arealanvendelse, 
transport, infrastruktur med videre. I visse erhvervs-
områder er der givet mulighed for blandede by-funk-
tioner samtidig med, at mulighederne for at drive 
erhverv i kommunen samlet set er styrket. Erhvervs-
områderne fremstår attraktive og Furesø oplever en 
vækst i antallet af lokale arbejdsplader.

Kortlægning af 
virksomheders behov
Hvis der frem mod 2030 fortsat 
skal være attraktive erhvervsom-
råder i Furesø, er der brug for 
en tydelighed omkring de behov, 
virksomhederne har for eksem-
pel i forhold til udviklingen af 
erhvervsområderne. Derfor bliver 
der i 2021-2022 holdt møder i de 
forskellige erhvervsområder med 
ejere og lejere, erhvervsmæglere 
og erhvervsforeningerne for at 
kortlægge behov for eventuel 
ændring i lokalplaner.

Kom og 
vær med 
Deltag i  
erhvervs- 
arrange-
menter

Som en del af kommunens 
erhvervsservice kan du og din 
virksomhed løbende deltage i 
erhvervsarrangementer, som 
kan være med til at styrke din 
virksomhed og dermed skabe 
vækst i økonomi og antallet 
af lokale arbejdspladser. 
Arrangementerne tilbydes i 
samarbejde med Erhvervshus 
Hovedstaden. Her kan du for 
eksempel blive skarpere til 
salg, digitalisering, grøn omstil-
ling, økonomistyring osv. 

Ny lokalplan for 
erhvervsområdet 
Kirke Værløsevej
Furesø Kommune har igang-
sat en proces med henblik på 
at udarbejde forslag til kom-
muneplantillæg og forslag til 
en ny lokalplan for erhvervs-
området ved Kirke Værløsevej. 
Ønsket er at modernisere og 
eventuelt delvist omdanne 
området, så det fremstår 
fornyet og attraktivt.

7.1
Erhvervsområder, der sikrer 
flere lokale arbejdspladser

FOTO: STINE BOECK

https://www.furesoe.dk/erhverv/udvikling-og-hjaelp-til-din-virksomhed/erhvervsarrangementer-og-tilbud/


35

7.2
Flere iværksættere

Furesø har i samarbejde med erhvervsforeningerne 
videreudviklet sin erhvervsservice til iværksættere 
og understøtter stærke netværk. Andelen af iværk-
sættere, der har succes med deres virksomhed, er 
steget. Samtidig er der skabt stærke forbindelser 
mellem vores lokale erhvervsliv og skoler.

Tættere samarbejde 
mellem skoler og 
erhvervsliv
Ideerne i partnerskabsaftalen 
for beskæftigelse og integra-
tion, hvor samarbejdet med 
skoler og erhvervsliv er på 
dagsordenen, bliver ført ud i 
livet. Det betyder blandt andet 
et tættere samarbejde omkring 
Furesø Innovationsprojekt og 
Fremtidsværkstedet og samtidig 
også videreudvikling af ideen om 
”Åben virksomhed”, hvor lokale 
virksomheder åbner dørene for 
skoleklasser på besøg.

Kom og 
vær med 
Flyt din  
start-up 
til Furesø 
Iværksætter-
hus

En lang række virksomheder 
har allerede grebet mulighe-
den og etableret sig i Furesø 
Iværksætterhus, som er et 
hus bliver drevet af virksom-
hederne selv. Du kan også 
blive en del af fællesskabet 
og dermed få et netværk i din 
dagligdag med andre start-ups 
i dit lokalområde.

Samarbejde om iværksætteri
En stærk indsats for iværksætteri forudsætter 
et tæt samarbejde med de lokale erhvervsfor-
eninger samt Erhvervshus Hovedstaden for ek-
sempel om fyrtårnsprojektet om iværksætteri. 
Samtidig er et arbejde i gang med at skabe en 
platform, hvor den offentlige sektor får mulig-
hed for at vise, hvad der er behov for at udvikle 
teknologisk, samtidig med at erhvervslivet viser, 
hvad der eksisterer af teknologiske muligheder.

FOTO: PIA SIMMS

https://www.furesoe.dk/erhverv/grunde-ejendomme-og-lokaler/erhvervsomraader-i-furesoe/
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Handelslivet i vores bymidter er udviklet, så det mod-
svarer efterspørgslen fra kunderne i 2030. Samtidig 
er bymidterne udbygget med plads til butikker, 
boliger, sociale og kulturelle fælleskaber, så der bliver 
et levende byliv med aktiviteter og fælleskab. Flere af 
kommunens borgerrettede aktiviteter er placeret på 
bymidterne i tæt samspil med det øvrige byliv.

Kom og 
vær med 
Du er en del 
af en levende 
bymidter

Bymidterne skal være levende, 
og du kan være med til at 
holde liv i dem. Foretag dine 
indkøb lokalt, så du støtter op 
om de lokale erhvervsdrivende. 
Benyt de lokale kulturhuse og 
biblioteker samt deltag i de 
 arrangementer, som bymid-
terne løbende afholder.  
Du kan også være med til at 
sætte dit aftryk på udviklingen 
ved at bidrage til den kom-
mende visions- og udviklings-
strategi.

Nyt centralt byområde ved 
Farum Bytorv på vej
I en længere periode har Furesø Kom-
mune arbejdet på at byudvikle et område 
ved Farum Kulturhus, så der kommer 
flere boliger og mere erhverv. Området 
kommer til at danne en ny ”port” ind til 
kultur- og handelslivet på Farum Bytorv og 
Farum Kulturhus, hvor der også dannes 
nye grønne rum, der binder funktionerne 
bedre sammen. På den måde understøt-
tes ambitionen om, at bymidterne skal 
udbygges med plads til butikker, boliger, 
sociale og kulturelle fællesskaber.

Visionerne for Værløse Bymidte 
skal ned på papir
Hvis bymidten i Værløse fortsat skal være attraktiv som møde-
sted og for handels-, fritids- og kulturlivet, skal der udvikles 
en samlet visions- og udviklingsstrategi. Strategien kan skabe 
sammenhæng og fremtidssikre området. Arbejdet med 
strategien er i gang, og der inviteres til dialog med grundejere, 
udviklere, erhvervsdrivende og borgere.

FOTO: MIKKEL ARNFRED

7.3
Levende bymidter
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Mål 8

I 2030 er Furesø godt 
på vej til at have løst 
udfordringerne med den 
regionale infrastruktur  
i samarbejde med region, 
stat og nabokommuner

Mål 8
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Den regionale kollektive trafikforsyning er velfunge-
rende og effektiv. Beslutningen om at etablere S-tog 
og/eller BRT-linjer langs motorvejen til Hillerød er  
truffet. Cykelinfrastrukturen er yderligere udbygget.

Bedre muligheder  
for at rejse grønt
Supercykelstierne er en succes, hvor 
mange tager cyklen på tværs af kom-
munegrænser i stedet for at søge 
mod bilen. Derfor opstarter kommu-
nen arbejdet med at udvikle en ny 
supercykelsti mod Frederikssund, så 
successen kan brede sig videre. Den 
kollektive transport kommer også 
under luppen, når der igangsættes 
en dybdegående analyse af busserne 
i kommunen. Hvor kører de, og 
hvor burde de køre – det skal blandt 
andet afklares. Furesø Kommune 
deltager ligeledes i en kampagne 
for grøn mobilitet i samarbejde med 
DSB, Movia og Moving People.

Kom og 
vær med 
Tag cyklen 
eller kør 
sammen 
med andre

Bliv en del af en succes og tag 
cyklen. Siden 2018 har 95% 
flere valgt at tage cyklen på 
supercykelstien Farumruten, 
hvilket svarer til, at der dagligt 
kører 2.150 cyklister. Du kan 
også vælge at pendle sammen 
med andre, så du er med til 
at reducere trængslen på 
vejene. Furesø Kommune er 
på vej med et samarbejde med 
NaboGo, der er en samkørsels-
tjeneste.

Forlængelse  
af S-banen
Furesø Kommune har fået 
gennemført analyser, der 
viser, at en forlængelse 
af Farumbanen bidrager 
med mindre trafik på Hille-
rødmotorvejen og kortere 
rejsetider. Der er afsat areal 
til en ny Farum Station 
i kommuneplanen og 
arbejdet for at få prioriteret 
en udvidelse fortsætter i 
årene, der kommer.

FOTO:  MIKKEL ARNFRED

8.1
Bedre kollektiv trafik
 i regionen
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8.2
Reduceret trafikstøj 
og bedre trafiksikkerhed

Trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen er reduceret til de 
vejledende støjgrænser. Muligheder for at overdække 
dele af Hillerød-motorvejen gennem Furesø er afdæk-
ket. Mindst 50 % af de borgere, der bor langs kommu-
nens trafikveje, har fået reduceret trafikstøjen til de 
vejledende støjgrænser. Der er ingen trafikdræbte eller 
alvorligt tilskadekomne.

Kom og 
vær med 
Søg midler 
fra støjpulje

Bor du et sted, der er støjbe-
lastet udover 58 dB, har du 
mulighed for at søge tilskud 
til udskiftning af vinduer eller 
etablering af støjhegn. Læs 
mere om dine muligheder  
på  furesoe.dk/   
borger/veje-og-trafik/ 
trafikstoej/

Støjsikring på  
Hillerødmotorvejen
I et samarbejde med Gladsaxe Kommune 
og Realdania indgår Furesø Kommune i 
et fælles projekt, der skal udvikle meto-
der til bekæmpelse af støj og trængsel 
på vejene. I projektet kigges der mod 
erfaringer fra udlandet blandt andet 
eksempler, hvor motorveje overdækkes 
og der herefter byudvikles oven på. Ved 
siden af samarbejdet igangsættes en 
adfærdskampagne, hvor bilisterne bliver 
gjort opmærksom på sammenhængen 
mellem hastighed og støj.

Analyse af trafiksikkerhed og uheldsveje.
Trafiksikkerheden kan i perioder med meget trængsel være ekstra udsat. Det 
gælder for eksempel, når skolebørn møder på samme tid om morgenen. Derfor 
er der afsat midler, der skal bruges til at imødekomme ønsker om trafiksikker-
hedsmæssige forbedringer i forbindelse med vejmyndighedens gennemgang af 
veje omkring skoler. Samtidig afsætter Furesø Kommune midler til analyser af 
steder, hvor der sker ulykker og en trafiksikkerhedsinspektion af kommunens 
trafikveje, der skal gøre dem mere trafiksikre.
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https://www.furesoe.dk/borger/veje-og-trafik/trafikstoej
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Bedre digital infrastruktur så der er mulighed for at 
arbejde digitalt i alle dele af kommunen og mulig-
hed for mobile/fleksible arbejdspladser. Samlet vil 
flere lokale arbejdspladser og mulighed for hjemme-
arbejdspladser og kontorfællesskaber medvirke til 
færre udpendlere og dermed mindre trængsel.

Smartere gravning
En af mulighederne, vi som 
kommune har for at påvirke 
udbredelsen af den digitale 
infrastruktur, er ved at tilskynde til 
samgravningsprojekter. Når kom-
munen modtager ansøgninger 
om gravetilladelser, undersøges 
det derfor, hvilke muligheder der 
er for samtidig at grave ned til 
kommende bredbåndsprojekter. 
Furesø Kommune afholder også 
koordineringsmøder med alle 
graveoperatører. 

Kom og 
vær med 
Søg  
bredbånds-
puljen

Er dit internet dårligt og har du 
ringe muligheder for at gøre 
noget ved det, kan du søge 
regeringens bredbåndspulje 
sammen med andre. Med 
tilskuddet kan I lave en aftale 
med en udbyder, der kan 
installere fiber i jeres område.

Mobilt internet
Det mobile internet skal 
løbende udvikles, så det 
modsvarer de behov, der fin-
des lokalt. Furesø Kommune 
modtager løbende ansøg-
ninger om placering af nye 
sendemaster og vurderer 
placeringen af disse i forhold 
til, hvordan de indgår i sam-
spil med natur og landskab.

8.3
Udbygget digital infrastruktur  
– flere hjemmearbejdspladser

https://www.furesoe.dk/borger/bolig/bredbaand/

