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EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde
4. marts 2016 kl. 8:00 – 10:00
Møderum F-S-53
Furesø Kommune
Hørmarken 2
3520 Farum

Deltagere
Erhvervsrepræsentanter:
Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard
Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup
Farum Bytorv, centerchef Lisette Thamdrup – AFBUD – i stedet for har
Farum Bytorv sendt en suppleant - Alexander Schacke
Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard
Kollekolle, direktør Berit K. Leth
FC Nordsjælland, næstformand Allan K. Pedersen
Aasted, direktør Christian Aasted
Expo Viva, direktør Eva Vedel
Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb
Torben Bo Toft Christensen, Smagen af Furesø
Furesø Kommune:
Borgmester Ole Bondo Christensen
Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben S. Pettersson
Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft
Byrådsmedlem Gustav Juul - AFBUD
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard
Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen
Centerchef Styring og Udvikling Gitte Elefsen
Centerchef By og Miljø Lene Mårtensson
Centerchef Peter Rosgaard
Jobcenterchef Flemming Sommer
Udviklingskonsulent Tine Oxholm Olesen
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen
Sekretær Ulla Merete Riel
0. Godkendelse af referat fra 27. november 2015
Referatet var vedhæftet dagsordenen og blev godkendt med den bemærkning, at ”Dagsorden” rettes til ”Referat”
1. Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv
Solveig Bisgaard orienterede om at SIMI A/S igen havde vundet et
EU udbud.

4. april 2016
Center Styring og Udvikling
Hørmarken 2
3520 Farum
Kontaktperson:
Flemming Ipsen
E-mail: flei@furesoe.dk
Dir. tlf.: 72355454
www.furesoe.dk/erhverv

Mikael Boutrup oplyste, at Furesø Erhvervsforening afholder generalforsamling 5. april 2016. Foreningens hjemmeside er opdateret
med alle arrangementer for 2016.
Christian Aasted fortalte, at Aasted har søgt om byggetilladelse til en
ny etage. Byggetilladelsen blev givet hurtigt, men Aasted har besluttet at vente et par år med tilbygningen. Aasted har haft et positivt besøg af Mette Frederiksen.
Berit Leth meddelte, at der er fremgang i overnatninger på danske hoteller. Kollekolle havde tilmeldt sig Dining Week i uge 7, og alt var
udsolgt. Kollekolle vil også fremover deltage i Dining Week.
Alexander Schacke meddelte, at Normal åbner på Farum Bytorv den
8. marts. Fona lukker, og lokalerne er ikke udlejet endnu. Lidl er så
småt i gang, men der mangler lys bag Lidl. Alexander Schacke opfordrede kommunen til hurtigst muligt at finde ud af, hvad der er galt.
Det går trægt med handlen de første måneder af året.
Torben Toft Christensen meddelte, at Rokkedyssegård har meget
glæde af Væksthus Hovedstadsregionen. Man arbejder på en strategi,
der tydeliggør, at tiltag som Smag på Nordsjælland og Greater Copenhagen giver lokale jobs og flere oplevelser m.v. Det er vigtigt at
tiltrække penge fra hele regionen. Ole Bondo forespurgte, om det var
muligt at få strategien tilsendt.
Allan K. Pedersen meddelte, at FCN har fuld fart fremad. Casper
Hjulmand er tilbage. Langelandsfestivalen er på plads, og halvdelen
af billetterne er solgt.
Eva Vedel meddelte, at der er lakridsfestival i weekenden den 5.-6.
marts med gæster fra England og Tyskland, og der er udsolgt. Derudover er der Furesø Picnicfestival i juni
Camilla Hovard meddelte, at Værløse Bymidte har et godt samarbejde med Furesø Kommune. Centerkonsulenten samarbejder med Farum Bytorv og med Galaksen. Det er et stort ønske at få udlejet lokalerne, hvor Netto og Rosemunde havde butikker. Det er en lang tom
facade, og centerforeningen ser gerne, at Nordea Ejendomme gør mere for at sikre udlejningen.
Jesper Glyb meddelte, at man er underdrejet på entrepriseområdet.
Strategien er ”low cost”, og der er stor efterspørgsel på elektrikere.
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Det medfører, at lønningerne stiger, og priserne falder. Jesper Glyb
meddelte desuden, at Hareskov Elektric har ansat en syrisk flygtning
– ikke via Jobcentret men gennem en bekendt i tennisklubben. Jesper
Glyb undrede sig over, at man ikke fra kommunens side formidlede
kontakten.
Derefter fulgte en generel drøftelse om detail- og nethandel. Det blev
drøftet, at der ikke behøver at være alle slags butikker alle steder. Detailhandlen har det svært på grund af nethandel. Man køber primært
tøj og sko på nettet. Specialbutikkerne klarer sig på grund af luksusvarer og god service. Butikscenter/gågade skal være en oplevelse –
ikke kun indkøb af varer.
Ole Bondo Christensen opsummerede, at der kan være behov for at se
samlet på udviklingsbehov/muligheder for detailhandlen i kommunen
, samt at dette tema med fordel kan drøftes i EKU på et kommende
møde
2. Erhvervsuddannelse – Task Force Skole/erhverv – status
Erhvervsuddannelse – v. Niels Milo Poulsen
Fire erhvervsskoler søger om placering af et erhvervsskoletilbud i Farum, som vil blive etableret i nært samarbejde med erhvervslivet og
øvrige uddannelsestilbud i kommunen. Niels Milo Poulsen orienterede om, at ansøgningen afventer godkendelse fra undervisningsministeriet. Der er gode chancer for, at ministeriet godkender placeringen,
idet skolen vil dække et stort opland, hvor der ikke er andre erhvervsskoler. I givet fald vil skolen kunne åbne i august 2017. Uddannelsen
skal markedsføres, og der vil være samarbejde med erhvervslivet om
praktikpladser m.v. Det vil være et nyt tilbud til unge i Furesø Kommune og samtidig tiltrække andre unge.
Det blev spurgt, om der i den forbindelse er planer om at bygge kollegie ved Bybækskolen. John I. Allentoft oplyste, at planen for Bybækgrunden kan revideres, så den åbner mulighed for kollegiebebyggelse.
Ole Bondo Christensen oplyste, at målsætningen på landsplan er, at
30 % af en årgang optages på en erhvervsskoleuddannelse.
Task Force Skole/erhverv v. Preben Sandberg Pettersson
Den nedsatte taskforce skole/erhverv, som har til formål at styrke
samarbejdet mellem kommunens skoler og erhvervslivet, har holdt
sin indledende møde den 1. marts. Preben Sandberg Pettersson meddelte, at det var et godt møde. Der var enighed om, at eleverne skal se
”det virkelige liv”. Der er fokus på løsning af konkrete opgaver. Pre-
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ben Sandberg Pettersson efterlyste konkrete kontakter til erhvervslivet – gerne hurtigt, så der kan laves pilotprojekter i foråret med henblik på start af projekter i næste skoleår.
3. Kurveknækker Erhverv – ny indsats i 2016 v. Lene Mårtensson
Notat var vedhæftet dagsordenen.
Kurveknækker Erhverv har eksisteret siden 2011. Resultaterne fra
den hidtidige indsats har været særdeles gode. Gennemgang af virksomhedernes energiforbrug har medført, at virksomhederne sparer
energi og penge, og de deler hinandens erfaringer. Det har været
svært i 2015. De lavt hængende frugter er allerede plukket. Der er
brug for en drøftelse af, hvordan vi i samarbejde mellem erhvervsforeningerne og kommunen kan udbrede det til de øvrige virksomheder/ejendomme i kommunen. Der var følgende forslag til, hvordan vi
får de nye virksomheder med:
− Tydeliggøre at man sparer både Co2 og penge
− Information målrettes grupper, for eksempel detailhandlen
− Telefoniske henvendelser i stedet for skriftlige
- Kontakte ejerne og ikke kun lejerne
- Reducere elforbruget på hele Bytorvet generelt, for eksempel med
et fælles solcelleanlæg
Det blev bemærket, at tilbagebetalingstiden er en udfordring. Hvis
den er mere end tre år, er det et problem.
4. Beskæftigelse – socialt ansvar – kampagne v. Flemming Sommer
Partnerskabsaftalen for 2016 har været i gang i to måneder, og den er
kommet godt fra start. Flere virksomheder har rekrutteret vi Jobcentret til ordinær beskæftigelse, voksenlærlinge og virksomhedspraktikker.
1.700 virksomheder inviteres til møde i april. Der mangler et trækplaster. Så snart det er på plads, udsendes invitationer via breve og indstiks til nyhedsbreve m.v.
Advisory Board hjælper Jobcentret med kampagnen om social ansvarlighed. Der er udarbejdet en sticker til de virksomheder, der indgår en aftale med Furesø Kommune
Kriterier og kandidater i konkurrencen om årets særligt sociale virksomheder forelægges EKU
Der blev spurgt, hvad der skal til for at få sådan en sticker på døren.
En virksomhed har længe været i dialog med kommunen for at få
flygtninge og/eller praktikanter, men der sker ikke rigtig noget. En af
årsagerne til den lange ventetid er, at der er meget få engelsktalende
flygtninge.
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Ole Bondo Christensen lovede, at kommunen vil rette op på det. Det
er vigtigt at fortælle de gode historier. Mange er flyttet fra passiv forsørgelse via jobtræning til varig beskæftigelse.
.
Ole Bondo Christensen sagde, at integrationsopgaven skal lykkes.
Furesø Kommune skal levere hurtigt og effektivt. Sker det ikke, skal
virksomhederne reagere på det og på den måde hjælpe kommunen
med det.
77 af 141 flygtninge er p.t. i gang med uddannelse, job, praktik eller
lignende.
5. Turisme – status v. Peter Rosgaard
Furesø Kommune arbejder på udvikling af turisme såvel lokalt som
regionalt og internationalt inden for tre områder:
- Lokale kvaliteter – projekt ”Furesø Picnicfestival”
- Tværkommunalt samarbejde – projekt ”Copenhagen Green Belt”
- Tiltrækning af udenlandske turister – projekt ”Japanske turister til
Furesø”.
Peter Rosgaard orienterede om et tværkommunalt samarbejde mellem
Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø Kommuner om at brande det
grønne bælte (Green Belt)
Der dannes netværk mellem turisme og erhverv, og man samarbejder
med Wonderful Copenhagen om at tiltrække japanske turister. Herunder ”forvaltningsturister”, som er delegationer, der kommer for at
se på eksempelvis sociale tiltag, institutioner m.v.
Den 21.-22. maj er der japansk kulturfestival i samarbejde med blandt
andre Bytorvet. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har sat penge af til
PR, blandt andet avisomdeling. Resten finansieres af de enkelte kulturinstitutioner, som har budget til forskellige arrangementer – denne
gang med fokus på Japan. Der blev spurgt, om det kun er i Farum,
idet man ikke mener at have hørt om det i Værløse Bymidte. Furesø
Kommune følger op på det. Den japanske ambassadør kommer, og
det forventes, at festivallen vil medføre god branding, arbejdspladser
og omsætning.
Der er Furesø Picnicfestival den 4.-5. juni, som er grundlovsdag.
Målgruppen er børnefamilier fra København. Sidste år var 60 % af
deltagerne fra Furesø. I år gøres en indsats for at tiltrække flere udefra. De forskellige events vil være gentagelser fra sidste år. Festivalen kan bruges som en markedsføringsplatform for det, virksomhederne allerede har.
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6. By- og Erhvervsplaner – status på udviklingen v. Lene Mårtensson
Furesø Kommune har gang i mange tiltag i forhold til udviklingen af
kommunen. Konkret blev orienteret om status med arbejdet i følgende projekter:
− Farum Bytorv
− Bybækgrunden – lokalplan 124
− Farum Hovedgade
− Værløse Bymidte
Lene Mårtensson oplyste, at man er i dialog med Dades om Bytorvet
- herunder udvidelse, eventuelle boliger, trafik og vareindlevering.
Projektet forelægges udvalget i løbet af et par måneder.
Forvaltningen behandler p.t. høringssvar vedrørende lokalplan 124
for Bybækgrunden, som forelægges Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
i april. Lokalplan 124 rummer to byggefelter til boligformål. Det ene
til seniorboliger.

Forvaltningen arbejder på en helhedsplan for Farum Hovedgade i
samarbejde med en dialoggruppe med repræsentanter for erhvervslivet. Høringssvar behandles af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget på
møde den 10. marts. Herefter udarbejdes detailplan med høringssvar
indarbejdet. Erhvervslivet informeres om etapeplanen. Den tidligere
Spar-butik er sat til salg.
Værløse Bymidte skal styrkes. Furesø Kommune vil iværksætte møde mellem grundejere og centerforeningen. Der blev spurgt, om der
er sammenhæng og plan, og der var forslag om at se på Ballerupvej
og Bymidten som en helhed. Lene Mårtensson svarede, at man arbejder på Ballerupvej som indgangsparti til kommunen samt en helhedsplan trafikalt. Det behøver ikke afvente en plan for Bymidten.
Ole Bondo Christensen opsummerede, at vi må gøre noget for at holde på kunderne på Bytorvet, i Bymidten og Farum Hovedgades nichebutikker. Høringssvarene indgår i de videre overvejelser.
John Ingemann Allentoft anførte, at kommunen for nogle år siden udskrev en arkitektkonkurrence, som resulterede i et meget ambitiøst
projekt for Bytorvet og Bybækgrunden. Vi udvikler Bytorvet i den
takt, Dades og de butiksdrivende anbefaler og ønsker det. Kommunen
kan ikke åbne butikker, men ideer er velkomne. Furesø Kommune
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sørger for gode rammer og pæne byrum i den takt, økonomien tillader
det.
7. Punker til drøftelse – oplæg fra erhvervsforeningerne
− Trafiksituationen
Erhvervsområdet Lejrvej – Kirke Værløsevej
Paltholmvej – Frederiksborgvej
− Genbrugsstationen i Farum – status
− Sammenlægningen af Beredskabet – status
Furesø Industriforening efterlyste en overordnet trafikplanlægning.
Der var forslag om at opsætte stærekasser.
Sammenlægningen af beredskabet har medført, at der er færre vandvogne i Farum. Dette tages op i det fælles beredskab.
8. Orientering fra Furesø Kommune
− Udvikling i antal virksomheder – Bilag vedhæftet dagsordenen
− International House - http://www.furesoe.dk/indrejse Bilag vedhæftet dagsordenen
− Indkøb/udbud – arbejdsgruppe – status – Orientering på mødet v.
Flemming Ipsen
− Lokal Erhvervsservice, der virker – Bilag vedhæftet dagsordenen
Flemming Ipsen orienterede om, at første møde i arbejdsgruppen om
indkøb/udbud blev holdt torsdag den 25. marts, hvor der blev lagt en
plan for gennemgang af indkøb og udbud. Forventede udbud i 20162017 bliver offentliggjort på furesoe.dk.
9. Eventuelt
Forslag til dato for Nytårskur 2017 – torsdag 5. januar – godkendt.
Der blev stillet spørgsmål om, hvad der skal ske på Elkær-grunden
med en bemærkning om, at der trænger til oprydning. Ole Bondo
Christensen svarede, at ejerne af grunden formodentlig afventer en
ændring af planloven (vedrørende pladskrævende udvalgsvarer).
Kommunen vil kontakte ejerne med henblik på fjernelse af et gammelt skilt.
Rasmus Bjerregaard orienterede om, at kommunens administration
flytter tilbage til Stiager 2 den 1. august 2017.
Der blev orienteret om Store Flyvedag til sommer.
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Furesø Industriforening efterlyste et autoværn på Slangerupvej ved
det nye lyskryds.
Efter mødet har forvaltningen undersøgt sagen og meddeler, at der
både opsættes autoværn samt den efterlyste højrepil snarest.
Der blev anmodet om, at referatet sendes ud hurtigere, end det plejer.
Kommunen bestræber sig på at sende referatet ud inden for 10 dage.
EKU har en uge til at kommentere.
10. Kommende møder
3. juni 2016, 26. august 2016 og 18. november 2016.
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