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Erhvervsrepræsentanter: 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 

Furesø Erhvervsforening, formand Jørgen Torm 

Farum Bytorv, Centerchef Lisette Thamdrup 

Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard  

Kolle-Kolle, direktør Berit K. Leth 

FC Nordsjælland, formand Allan K Petersen 

Aasted, direktør Christian Aasted 

Expo Viva, Eva Vedel 

 

Furesø Kommune: 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Viceborgmester Susanne Mortensen 

Formand Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Preben S Petterson 

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard 

By- og Kulturdirektør Niels Thygesen 

Civilingeniør Lene Christiansen 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

 

0.   Godkendelse af referat fra 23. november 2012  

Referatet blev godkendt. 

 

1. Nyt fra Erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Furesø Industriforening: "Kurveknækker Furesø Erhverv" har holdt 

møde om solceller. Det forventes ikke, at der bliver etableret egentli-

ge fælles anlæg, men at flere er interesserede i at samarbejde om 

udbud og indkøb af individuelle anlæg.  

 

Farum Bytorv: Udskiftning af glas i overdækningen er gennemført. 

Udskiftning af indgangspartierne er i gang. Det har krævet store men 

nødvendige investeringer. Resultatet er et markant forbedret inde-

klima i centeret. 

 

Håber at et samlet rådhus vil blive placeret i Farum, da Farum Bytorv 

lider under, at der nedlægges boliger i Farum Midtpunkt i forbindelse 

med etablering af nyt plejehjem. 

 

Farum Bytorv efterlyser standere til opladning af el-biler. Der er sat 

nogle op i Værløse Bymidte. 
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Nye butikker er på vej til Farum Bytorv. Blandt andet i Danske Banks 

tidligere lejemål. 

 

Furesø Erhvervsforening: Har vedtaget strategi for arbejdet det 

kommende år. Erhvervsforeningen vil arbejde mere aktivt og blandt 

andet bidrage med høringssvar til kommunen i relevante sager. 

 

Værløse Bymidte: Oplever nedgang i antallet af kunder. Skyldes en 

ændret lukkelov (flere køber ind uden for de almindelige, mindre bu-

tikkers åbningstider), internethandel og den generelle økonomiske 

krise. Butiksejerne frygter, at de planlagte, nye dagligvarebutikker på 

Læssevej og i Hareskovby vil betyde endnu færre kunder i bymidten. 

 

Kolle-kolle og Farum Park: Hotel/restaurationsbranchen har det ikke 

let. Lige pt. spores dog en svag optimisme. FCN’s erhvervsnetværk 

får stadig flere medlemmer – også langvejs fra. 

 

Der er behov for vedligeholdelse / renovering af Farum Park, som 

fremstår meget slidt. 

 

 

2. Planlægning m.m. 

 

2.1 Bybækgrunden – Paltholmvej – behandling af høringssvar 

Erhvervsforeningerne er bekymrede for de planer om at indsnævre 

Paltholmvej og nedsætte hastigheden, som fremgår af forslag til ud-

budsmateriale for Bybækgrunden. Og for at der kun lægges op til én 

nedkørsel til Farum Bytorv. 

 

Man er også kede af, hvis politikerne ikke læser de originale hø-

ringssvar, men kun forvaltningens resume, som ikke er dækkende. 

 

Niels Thygesen oplyste, at der er store problemer med at få trafikken 

igennem Farum i morgenmyldretiden. En meget stor del af trafikken 

fra Nordsjælland skal over åen ved Fiskebæk. 

 

Problemet skyldes imidlertid ikke manglende kapacitet på vejstræk-

ningerne i Furesø, men dels opstuvning på motorvejen dels kapaci-

teten i krydsene. 

 

Vejdirektoratet arbejder pt. på at ”udvide” motorvejen med en ekstra 

bane ved at tillade kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden på en 
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strækning mellem Værløse og Ring 4. Det vil hjælpe på opstuvnin-

gen. Furesø Kommune ser på, om vejkrydsene i Farum kan ombyg-

ges, så deres kapacitet øges. En trafikanalyse viser, at trafikken på 

Paltholmvej vil stige fra nu 11.000 biler/døgn til 16.000 biler/døgn.  

 

Niels Thygesen fortalte videre, at en skitse til vejprojekt for Paltholm-

vej har været udsendt sammen med høringen om udbud af Bybæk-

grunden. Den første politiske drøftelse af skitseprojektet vil ske i uge 

10, hvorefter der vil blive arbejdet videre med projektet. Paltholmvej 

vil fortsat blive udlagt i stor bredde (ca. 30 meter) og indrettet med en 

kapacitet svarende til den forventede fremtidige trafik. De to nuvæ-

rende stitunneler vil blive suppleret med fodgængerovergange. 

Solveig Bisgaard foreslog en fodgængerbro hen over Paltholmvej, 

men Niels Thygesen mente, at det på grund af højdeforholdene er 

mere relevant at se på, om man kan opgradere de eksisterende tun-

neller.  

 

Ole Bondo og Preben Sandberg Pettersson tilkendegav, at de enige 

i, at vejene skal kunne afvikle trafikken effektivt. 

 

Lisette Thamdrup er bekymret for, om der er tilstrækkeligt fokus på 

den tunge trafik, varelevering og indkørsel til Bytorvet samt den øge-

de trafik, hvis S-stationen senere flyttes. 

 

Om behandlingen af foreningernes høringssvar tilkedegav både Ole 

Bondo og Susanne Mortensen, at de er overbevist om, at de ansvar-

lige politikere ikke kun læser forvaltningens resume – men at det er 

rart at have som overblik, og en god ting for de politikere, som ikke 

sidder i det pågældende fagudvalg.   

 

2.2 Den kommende kommuneplan 

Første udkast til forslag til Kommuneplan 2013 bliver behandlet på 

Planudvalgsmødet i april. 

Forslaget vil som udgangspunkt ikke indeholde udlæg af nye er-

hvervsarealer, men lægge op til fortætning, udvikling og nye anven-

delser i de eksisterende.  

 

2.3 Postbetjening af Farum Erhvervsområde 

Solveig Bisgaard spurgte om kommunen kan hjælpe med en an-

modning til Post Danmark om, at postkasserne i Erhvervsområdet 

ikke tømmes midt på dagen, men når arbejdsdagen slutter. Det vil 

kommunen gerne. 
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3. Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014 

Der var forskellige bemærkninger og forslag til forslaget til hand-

lingsplan 2013-2014: 

 

Forslag om ny indsats omkring skiltning/vejvisning. Der savnes skilte 

til blandt andet Galaksen og Orbit, til butikscentrene mv. og til er-

hvervsområderne – helst helt ude fra motorvejen. Hvis man leder tra-

fikken til Farum Erhvervsområde ad Slangerupvej, fremfor ad Palt-

holmvej, kan man spare de centrale dele af Farum for noget trafik. 

 

Forslag om at styrke turismeindsatsen og at satse mere på fælles 

markedsføring af byen. Der er fx brugt mange resurser på Christia-

nia-udstillingen, som trækker mange besøgende. Det burde udnyttes 

bedre ved, at andre i byen kobler sig på Christiania-temaet med til-

bud og aktiviteter.    

 

Generelt ønske om, at der sættes tovholdere, mål/deadlines på 

handlingsplanen. Og ikke flere skibe i søen, end det er realistisk at 

nå i havn med.  

 

Furesø Kommune er rigtig godt dækket med kollektiv trafik, men det 

burde markedsføres mere. 

 

Flere kommuner gør mere for at lokale erhvervsdrivende kan byde 

ind på kommunale opgaver. Det skal Furesø Kommune også gøre. 

 

Det er vigtigt, at der tænkes langsigtet ifm. rådhusbyggeriet, så der 

ikke bliver behov for at bygge om/bygge til de første mange år. Et 

samlet rådhus skal give en bedre betjening af de borgere, som har 

kontakt til flere sagsbehandlere i kommunen – og gøre det lettere for 

medarbejderne at arbejde sammen om helhedsorienterede løsnin-

ger. 

 

4. Status Brandingkampagne 

Flemming Ipsen orienterede om processen, som der arbejdes hårdt 

på frem imod lanceringen den 9. april. Forskellige elementer er 

blandt andet: 

• 14 forskellige ”Furesø Fordele”  

• et særligt logo, som de tilmeldte virksomheder kan bruge, når de 

annoncerer ledige lokaler / bygninger.  

• en folder, som blandt andet indeholder citater fra glade erhvervs-

drivende i kommunen 

• en pressestrategi og et pressemøde på Farum Park  
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• annoncekampagner i Børsen og Berlingske 

• bannerreklamer på Oline 

• samarbejde med Furesø Avis  

 

Flemming opfordrede alle til at bidrage med positive historier og for-

tællinger om, hvorfor Furesø er en god erhvervskommune. Og til at 

melde sig som frivillig til den 9/4 om morgenen, hvor der skal deles 

foldere ud. 

 

Camilla Hovard, Jørgen Torm og Eva Vedel meldte sig på stedet. 

     

5. Orientering og drøftelse af punkter fra Furesø Kommune 

Opfølgning fra EKU mødet 23. november: Annoncering af detailhan-

del i Farum Erhvervsområde er stoppet. 

 

Evaluering af Nytårskur: Det var rigtig godt !. En glad og optimistisk 

stemning. Erhvervsforeningerne inddrages i fastlæggelse af pro-

grammet for næste års kur. Video fra nytårskuren er lagt på kommu-

nens hjemmeside. 

 

Internt erhvervsnetværk i Furesø Kommune: Der er etableret et net-

værk i forvaltningen blandt de medarbejdere, der har kontakt til er-

hvervslivet, ex jobcenteret, miljø, forsyning, byggesag mv. Formålet 

er, at virksomhederne oplever en sammenhængende sagsbehand-

ling, uanset hvor en sag starter.  

 

6. Kommende møder 

Der udsendes forslag til datoer for de næste 4 møder.  

 

7. Eventuelt 

CB Svendsen er trådt ud af Erhvervskontaktudvalget. Enighed om, 

at der bør findes en ny Værløsevirksomhed, som skal tilbydes plad-

sen. 


