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Furesø Kommune vil være blandt de mest attraktive erhvervs- og 
bosætningskommuner i hovedstadsområdet med et godt fællesskab, hvor vi 
værner om naturen, finder kreative løsninger, og hvor alle har mulighed for at 
bidrage til udviklingen af kommunen. 
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IDEER FRA VISIONSBORGERMØDET 
Lørdag den 9. juni mødte mere end 160 Furesø-borgere frem til debatmøde på Værløse 

Flyvestation i en gammel flyhangar for at drøfte en samlet vision for Furesø Kommune. Efter 

velkomst af borgmester Ole Bondo Christensen og velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen gik 

deltagerne til deres valgte workshops, hvor gode ideer fra den forudgående webdebat på 

kommunens hjemmeside sammen med helt nye ideer gav anledning til en livlig debat mellem 

deltagerne. Alt blev kompetent styret af tovholdere og politikere i hver workshop, sekunderet 

af en referent fra kommunen. Halvvejs havde deltagerne mulighed for at skifte workshop eller 

blive i den valgte alt efter interesse og prioritering. Efter hver halvleg fik hver deltager tre 

”stjerner”, som de skulle placere på de initiativer/forslag, som de mente var vigtigst for at 

virkeliggøre visionen indenfor det pågældende tema. 

 

De 5 workshop-temaer var: 

1. Grøn bosætningskommune - midt i naturen  

2. Kreativ kultur- og idrætskommune  

3. Fællesskab – aktivt og selvhjulpent liv 

4. Attraktiv erhvervskommune – bæredygtig vækst i hovedstadsregionen  

5. Børn og unge – vores fælles fremtid  
 

Fælles for alle temaer, kunne deltagerne i workshoppen også drøfte nogle mere tværgående 

temaer, som ”Borgeren i centrum – den gode borgerinddragelse”, ”Den effektive kommune – 

styr på økonomien” og ”Mangfoldighed som en styrke”.  

 

Deltagerne i workshoppen blev bedt om at  

1. vurdere om Byrådets visionsoplæg er dækkende og tilstrækkelig præcis på det 

pågældende område, og at  

2. pege på 3 konkrete indsatsområder, som deltagerne mener, at Furesø skal prioritere, 

for at gøre visionen vil virkelighed.  

 

Omdrejningspunktet i workshoppen var således borgernes vurdering af byrådets udkast til 

vision og konkrete forslag til, hvordan visionen kan virkeliggøres. Initiativerne blev valgt blandt 

de forslag, der er kommet fra borgerne i visionsdebatten på kommunens hjemmeside 

www.furesoe/vision.dk, ligesom deltagerne i de 5 workshops også pegede på helt nye forslag. 

 

På baggrund af debatterne prioriterede alle 5 workshops tre overordnede initiativer, som de 

konkluderede var vigtige at medtage i visionsarbejdet fremadrettet.  
 

 

Workshop 1 - Grøn bosætningskommune - midt i 

naturen  

 
Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, 

som blev fremlagt i plenum. Disse var:  

 

1. Bevare, beskytte og skabe sammenhæng mellem naturområder, herunder 

stisystemer 
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2. Natur- eller bæredygtighedscenter på eller ved flyvestationen 

3. Byudvikle nænsomt  

 

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra 

onlinedebatten samt byrådets visonsoplæg. De konkrete emner var: 

 

- Bevare, beskytte og skabe sammenhæng mellem naturområder 

- Byudvikle nænsomt  

- Natur- eller bæredygtighedscenter på eller ved flyvestationen 

- Skabe mere ”liv på landet” og mere lokal fødevareproduktion 

- Arkitektpolitik og designmanualer 

- Bevaring af landsbymiljøer og kulturminder 

- Bevarelse/styrkelse af lokalsamfundene 

- Furesø, Farum Sø og Mølleåen som centrum for rekreativt område 

- Gode cykelforbindelser 

 

Der var stor entusiasme og mange deltagere i workshopperne om grøn bosætningskommune, 

og deltagerne supplerede de oplistede emner med over 20 kort til tavlen. Kortene, og de ord 

der blev givet med på vejen fra borgerne, indeholdt dels nye forslag, dels præciseringer af de 

allerede oplistede forslag og dels meningstilkendegivelser, se nedenfor. Der var interesse for 

alle de opstillede temaer og der var stor fokus på at bevare, beskytte og skabe sammenhæng i 

naturen, at skabe gode adgangsforhold til naturen, åbning af flyvestationen og muligheden for 

bl.a. at oprette en naturstation. Temaet nænsom byudvikling blev den tredje store topscorer 

med mange stjernemarkeringerne. 

 

Workshoppens nye forslag  

 

Flyvestationen 

 Ønske om en naturskole, gerne på flyvestationen, med undervisningsmuligheder for 

alle skoler, inkl. gymnasium, og skolelandbrug/skolehaver 

 Ønske om retablering af vådområde ved Bringe Mose/Bunds Mose i den vestlige del af 

flyvestationen, så det kan blive et fuglereservat med udsigtsplatform mm. 

 Nedlægning af hegn på Flyvestationen: Opmærksomhed på hvilke besøgende og 

selvbestaltede aktiviteter de besøgende kan finde på, når der ikke er etableret officielle 

aktiviteter endnu. Beskyt det unikke plante- og dyreliv, når hegn nedlægges og 

mennesker og dyr strømmer til, vil det gå til eller erstattet af natur, som man har andre 

steder. 

 Bevar naturen på Flyvestation Værløse  

 Anvende et stykke af flyvestationen til vindmøllepark 

 Solenergi på flyvestationen. Nej til vindmøller på flyvestationen 

 Udsæt kreaturer på flyvestationen  

 Ønsker ikke stiforbindelse/adgang direkte fra Knardrup til Flyvestationen  

 

Beskyt og benyt naturen i Furesø 

 Gode adgangsforhold. Cykelstier, kondistier, trampestier, motionssteder. Fx gerne 

cykelsti, så man kan komme fra Farum/Birkerød til Holte 

 Køb af trekantsgrund nord for Duemosegård til skovtur for skoler, børnehaver mv. 

Udlægning af sti 

 Hjortøgård naturstation og beskæftigelsesprojekt. Hjortøgård. Hjortøgård som besøgs- 

og formidlingscenter for naturen  

 Bevar og beskyt naturen, rigtig natur og variation i naturen skal bevares og fremmes, 

f.eks. ved Søndersø. Ønsker ikke parker og parklignende friseret natur.   

 Der skal være bedre natursammenhæng, Hjortespringkilen bør forlænges 

 Bedre adgang til naturområder. Væk med hegn ved golfbane og flyvestation   
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 Stisystemet skal spredes og udbygges i kommunen, så der ikke kommer ensidigt slid 

nogen steder, f.eks. slid fra mountainbikes. Flere stier til flyvestationen som fx kan 

aflaste Hareskoven og Jonstrupvang 

 Flere naturlegepladser  

 Måløv Bylaug. Frivillige bjørneklobekæmpere fra Ballerup Kommune. Ønsker 

samarbejde om bjørneklobekæmpelse, bl.a. langs Jonstrup Å 

 Giftfri kommune med økologisk dyrkning uden at bruge sprøjtemidler (hele den 

geografiske kommune)  

 Nej til ring 5 

 

By- og boligudvikling 

 Udlægning af et eller flere økosamfund der er 100 % bæredygtige, og hvor alle de nye 

ideer (både økonomisk, socialt og økologisk) bliver afprøvet. Byudviklingen skal gerne 

ske sammen med bæredygtighedsinstitut. Produktion af lokale, økologiske fødevarer. 

 Flere mennesker på eksisterende gårde og mere liv på landet. Almindelige mennesker 

skal kunne bo på landet og dyrke jorden med økologiske fødevarer a la Stengården. Det 

ville være godt hvis der f.eks. kan bo 3-4 familier på hver gård 

 Støt energirenovering, lavenergihuse, passive huse mm. Kommunen skal undgå at 

fokusere ensidigt på mulighederne for fjernvarme  

 Ønske om en byudvikling som kan være med til at skabe mere liv i bycentrene. Der 

mangler cafeer mm, især i weekenderne er der for stille ved bytorvene  

 Bygge nyt på Læssevej – boliger og nærbutik, 

 Ha’ fokus på øgede regnmængder, vandafledning nedsivning, genanvendelse af 

regnvand og andre tiltag  

 Etablering af bycenter i Hareskovby ved skånsom byudvikling 

 Weekend-åbning af de små detailbutikker  

 Der skal være meget mere alment boligbyggeri, særligt i Værløse  

 Skabe mulighed for alternative boformer og bofællesskaber, både i det almene og det 

private boligmarked og gerne som fællesprojekter hvor begge dele indgår  

 Undgå storcentre, støt i stedet de mindre butikker  

 Holde fast i variation i arkitektur og variation i natur  

 Hold fast i lavt industribyggeri  

 

 

 

 

Workshop 2 - Kreativ kultur- og idrætskommune  
 
Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, 

som blev fremlagt i plenum. Disse var:  

 

1. Flymuseum og tilknyttede aktiviteter, fx udnytte flyveledertårnet, 

modelflyveklubber mv. 

2. Idrætshøjskole og bedre idrætsfaciliteter 

3. Aktiv fritid – udnytte naturens rammer til at skabe nye aktivitetstilbud 

 

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra 

onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete emner var: 

 

- Videreudvikle filmmiljøet på flyvestationen 

- Værksted for kunstnere, kunsthåndværkere og grafikere på flyvestationen 

- Idrætshøjskole og idrætsfaciliteter på flyvestationen 
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- Højskole/forskole for musik, arkitektur og design på flyvestationen 

- Kunsthus – musikskole, forfatterskole og teaterskole under samme tag 

- Flymuseum på flyvestationen 

- Besøgscenter Mølleåen 

- Bedre faciliteter og forhold for frivillige på idrætsområdet 

- Udnytte den kulturelle mangfoldighed i Furesø  

 

På workshoppen blev det fremhævet, at det vil være vigtigt at vurdere om de enkelte forslag 

er bæredygtige og giver merværdi for kommunen, borgerne, miljøet mv. før de føres ud i livet. 

Det er fortsat meget væsentligt, at der er styr på kommunens samlede økonomi. I takt med at 

flere idéer blev fremlagt, blev det også påpeget, at kommunen, i den videre proces, skal huske 

kobling af idéer, bl.a. at nogle ideer kan være bæredygtige, hvis de ses sammen med andre. 

Workshoppen bar præg af et meget stort fokus på kultur frem for idræt. Tilbagemeldingen var 

en generel opfattelse af, at der til ”hverdag” allerede er stor fokus på idrætsanlæg. I den 

afsluttende debat blev det også bemærket, at ikke særlig mange børnefamilier var mødt frem 

til borgermødet, hvilket påvirker viften af visioner og prioriteringen af disse. Slutteligt blev alle 

mindet om, at der ved alle nye tiltag skal sikres, at disse er handicapvenlige.  

 

Workshoppens nye forslag  

 

 Aktiv fritid for alle – fokus på Idræt i hverdagen og i byrummet 

 Mini ”Galaxen” (Musikteater) på Flyvestation 

 Sikre nem og fleksibel transport til Flyvestation  

 Aktivitetsmuligheder på Søndersø 

 Oprettelse af lokalt gymnasium 

 Fælles hangar for Idrætsklubber – både til aktivitet og til depot – på Flyvestationen 

 Etablering af en operascene 

 Areal (inde og ude) til modelflyvning 

 Etablering af en efterskole 

o Skaber liv – hele døgnet 

o Skaber arbejdspladser 

o Bygning 131 på flyvestationen kan bruges 

 Bruge Naturen 

o Hvornår kan vi få adgang til dem (flyvestation, Søndersø) - informationsniveau 

o Riv hegnet ned til flyvestationen 

 Etablering af en filmskole 

 Arbejde for større ansvar til foreningerne 

 En fælles aktivitetskalender for hele Kultur og Fritidsområdet 

 ”Plug and Play” – aktivitetsområde (Flytbare aktivitetsbaner) 

 Fokus på ungekultur 

 Udnytte søområderne i kommunen mere 

 Fokus på børne- og ungeteater 

 Parkourbane – kan ses sammen med Plug and Play forslag 

 Brug Tårnet (flyvertårn) til ”udsigt og indsigt”! Kan kobles med ønske om et flymuseum 

 Etablering af et vandrehjem – giver mulighed for overnatning ifbm. idrætsevents 

 Etablering af en fiskesø 

 

 

 

Workshop 3 - Fællesskab – aktivt og selvhjulpent liv  

 

Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, 

som blev fremlagt i plenum. Disse var:  
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1. Udvikle fællesskab og ansvar for eget og hinandens liv, fx ressourcesamtaler i 

forbindelse med pension, hvor fokus kan være på, hvad man kan yde af bidrag til 

frivillige medborger-aktiviteter  

2. Flere ældreegnede boliger, fx differentierede boligstørrelser, blandede 

aldersgrupper 

3. Forebyggende indsats på social- og sundhedsområdet, både primær og sekundær 

forebyggelse  

 

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra 

onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete forslag var: 

 

- Forebyggende indsats på social- og sundhedsområdet 

- Udvikle fællesskaber og ansvar for eget og hinandens liv 

- Rummeligt arbejdsmarked (plads til personer med funktionsnedsættelse) 

- Mere frivillighed 

- Gode ældreboliger 

 

Der var mange vigtige budskaber og ønsker fra de fremmødte deltagere i denne workshop, 

hvor de væsentligste emner, der blev drøftet omhandlede aktivt medborgerskab, vigtigheden i 

at blive medinddraget, når man som borger har brug for kommunen, og at kommunen bør 

synliggøre alle de mange tilbud og aktiviteter, der foregår enten i kommunalt regi eller via 

frivillige organisationer. 

Derudover var der stor opmærksomhed på forebyggelse og det store ansvar kommunen har 

for at få udbredt, hvor vigtigt det er, at borgerne selv tager et ansvar, samt at kommunen er 

opmærksom på de borgere, der ikke selv kan, så de kan motiveres og komme i gang. 

 

Workshoppens nye forslag  

 

 Inkluderende kontra ekskluderende – i forhold til ustødte og særlig sårbare, ansætte en 

iværksætter –   

 Kommunen snakker med borgere der føler sig isoleret ved pensionstilværelsen, finde ud af 

at koble folk sammen, være mere opsøgende uanset grund til pensionering,  

 Ressourcesamtale ved overgange i livet  

 Hvad er den forebyggende indsats – synliggørelse fra vugge til grav – sætte flere ord på, 

hvilke initiativer vi har i kommunen. herunder frivillige initiativer – dette er en opgave for 

kommunen. Hvor mange kender fx EDB banden? 

 Ikke bange for velfærdsteknologi, skabe et laboratorium, hvor borgeren kan komme og 

afprøve den nye teknologi 

 Der eksisterer mange fælleshuse – forskelligt rundt i kommunen, hvordan får vi dem brugt  

 Motion er nøglen – fx her på Flyvestationen - flere sjove tilbud 

 Hvad betyder mere frivillighed. Ligger der bag ved alt dette et besparelsespres?  

 Borgerombudsmand. 

 Hjertestarter – har kommunen en overordnet holdning? Der burde sættes flere op. 

 Enhver medarbejder i kommunen, inddrager den involverede borger.  

 Kommunen skal være mere forebyggende end støttende. Hvad gør vi med borgere, der er 

isoleret? 

 Der opleves fortsat opdeling i Farum og Værløse. Forslag: fælles avis med information. 

 Skaber en proces der faciliterer at der skabes boliger på tværs, satse på den midaldrende, 

fx Munksøgård som forbillede.  

 Seniorbofællesskab skal ud i en proces, der skal informeres og faciliteres.  

 Rummelige arbejdsmarkeder og sociale klausuler for virksomheder.  

 Bro mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet. 

 Flere lokalforeninger for sygdomsramte som Kræftens Bekæmpelse - og mere opsøgende 

støtte fra kommunen, når borgere er ramt af sygdom, som man gør i Søllerød.  
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Workshop 4 - Attraktiv erhvervskommune -bæredygtig 

vækst i hovedstadsregionen  

 

Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, 

som blev fremlagt i plenum. Disse var:  

 

1. Bedre kollektiv trafik – fx togforbindelse nordpå 

2. Furesø selvforsynende med energi, fx solcelleforsyning på Flyvestationen til resten 

af kommunen 

3. Offensiv erhvervspolitik, styrket samarbejde ml. erhverv og kommune 

 

Derudover lagde deltagerne op til, at der i visionsteksten også var fokus på Furesø som 

attraktiv  

erhvervskommune. 

 

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra 

onlinedebatten samt byrådets visionsoplæg. De konkrete forslag var: 

 

- Offensiv erhvervspolitik: Samarbejde erhverv kommune og beslægtede erhverv imellem 

- Styrke kommunens handelscentre og/eller lokale daglig varebutikker 

- ”Smag på Furesø”: Brande kommunens lokale fødevareproducenter 

- Bedre kollektiv trafik – herunder togforbindelse nordpå 

- Furesø selvforsynende med energi 

 

På workshoppen blev trafikken - herunder den kollektive - debatteret i forhold til erhvervslivets 

behov. Der var således både tilkendegivelser, der støttede ring 5 og en forlængelse af S-banen 

mod nord. Begge projekter vil give Furesø Kommune en central placering i forhold til det 

nordsjællandske arbejdsmarked. Synspunkter om øget brug af cykler og el-cykler blev også 

fremført. Mulighederne for tilvejebringelse af billige erhvervslejemål for bl.a. iværksættere blev 

drøftet. ”Væksthuse” med støtte til nye virksomheder kunne evt. etableres i nogle af de ledige 

erhvervslokaler, der findes i kommunens erhvervsområder og på Flyvestation Værløse. Der var 

mange tilkendegivelser til fordel for grønne erhvervsinitiativer øget et samarbejde mellem 

kommunen og erhvervslivet. Furesø Kommunes ansættelse af erhvervskonsulent Flemming 

Ipsen blev omtalt som et stort skridt i den rigtige retning. 

 

Som et gennemgående tema havde workshoppen fokus på grønne teknologier og 

energibesparelser, der er et område i vækst med mulighed for mange nye arbejdspladser. 

 

Workshoppens nye forslag 

 

 Væksthuse med billig husleje og mentorordning for nye virksomheder samt 

fjernarbejdsplader og kontorhoteller. 

 Sats på oplevelsesøkonomi. Flyvestation Værløse bør kunne benyttes til fx koncerter, 

dyrskuer mv. 

 Den Røde Plads i Bymidten bør benyttes som markedsplads med økologisk marked 

torsdag til lørdag: Ost, Grønt, Kød mv. 

 Erhvervskonsulenten bør suppleres af et eksternt baseret erhvervsråd med tilhørende 

funktioner: Arbejdsgrupper, kontaktudvalg og repræsentantskab. 

 Et energilaboratorium for grøn miljøteknik på Flyvestation Værløse med solceller og 

vindmøller, lavenergihuse og passivhuse. Mulighed for eksport til hele verden. 
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 Store fælles anlæg til vedvarende energi er bedre end mange små individuelle 

husstandsanlæg. 

 Ja tak til ring 5 i transportkorridoren. Furesø Kommune ligger lige i smørhullet og vil 

nyde godt af den nye forbindelse. Derudover har udkantsområder mod nord brug for 

denne forbindelse. 

 Flyt Farum S-station og forlæng S-banen mod Hillerød og det nye regionshospital. 

 Hvordan bevarer vi virksomhederne i kommunen? 

 Furesø Kommune bør købe Flyvestation Værløse og tilbyde nogle billige lokaler til 

iværksættere. 

 Grøn energi: Sats på vind og termik – solceller er for dyre og forudsætter statstilskud. 

 Flyt arbejdspladserne fra Storkøbenhavn ud til Furesø Kommune - der hvor køen starter 

på Hillerød Motorvejen.  

 Miljørådet bør invitere regionale politikere til debat om den kollektive trafik, 

 Der er brug for transport fra dør til dør: Cykler og El-cykler er fine alternativer til biler 

og supplement til den kollektive trafik. 

 God (økologisk) mad fra Furesø. 

 Erhvervslivet bør ikke lægge sig ud med borgerne, som det skete med Bymidtens 

annonce mod butikken på Læssevej. 

 Butikscenter med nærbutikker ved Hareskov Station. Dét vil appellere til cyklister. En 

butik ved Rideskolen er for bilister. 

 

 

Workshop 5 - Børn og unge – vores fælles fremtid  

 

Deltagerne prioriterede efter arbejdet og debatten i workshoppen tre overordnede initiativer, 

som blev fremlagt i plenum. Disse var:  

 

1. Bedre fritidsforhold for de unge, fx naturskoler, flere tilbud om aftenen og i 

weekenden  

2. Større samarbejde på tværs af skoler mhp at skabe bedre læringstilbud 

3. Fokus på at tiltrække nye uddannelsesinstitutioner, fx kreativt gymnasium, 

uddannelses- institutioner/tilbud til børn med særlige behov 

 

Workshoppen tog udgangspunkt i og prioriterede emnerne ud fra de konkrete forslag fra 

onlinedebatten samt byrådets visonsudkast. De konkrete forslag var: 

 

- Aktiviteter på tværs af skolerne, der kan skabe sammenhænge 

- Flere ungdomsfester 

- Bedre fritidstilbud til de ældre børn (breddeidræt og FFO 3) 

- Bedre undervisning (mindre spildtid og mere kreativitet i udskolingen) 

- Ungdomsbyråd 

- Flere uddannelsesinstitutioner til Furesø (kreativt gymnasium og teknisk skole) 

- Idræt og natur på børneområdet: Alle unger skal ud og bevæge sig og opleve naturen 

- Udlandsophold til skolebørnene  

 

Debatten var præget af stort engagement og lyst til, at børn og unge i Furesø skal have et 

bredt tilbud af aktivitets- og læringsmuligheder. Mange havde læst Fælleselevrådets indlæg på 

hjemmesiden og bakkede op bag de forslag, som blev fremlagt der. Med hensyn til 

aktivitetsmuligheder, blev der lagt vægt på, at børne- ungemiljøerne skal åbne for flere 

muligheder end begrænsninger i udfoldelsen. Legepladser/aktivitetspladser skal appellere til 

kreativitet, eksperimenteren og læring om krop og rum. Fritidsdelen havde fokus på de unge 

og deres mulighed for at kunne samles, ”hænge ud” og af og til deltage i ungdomsfester. Mht. 

læring var der fokus på, at læring tilrettelægges i udfordrende miljøer, hvor aktiviteterne er 
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velovervejede og sammenhængende. Den internationale dimension i skolen blev understreget 

som væsentlig såvel mht. sprogindlæring men også med fokus på kulturelt samvær. 

Skolerejser, udveksling m.m. blev bragt i forslag som lærings- og interkulturelle aktiviteter. 

Mentorordninger kan inspirere til interesse for uddannelse og understøtte til ansvar for egen 

ungdomsuddannelse. Etablering af mentorordninger med pensionister og erhvervsliv blev bragt 

i spil. Fælles for alle indlæg og deltagelsen var et ønske om en fastholdelse af børne- og 

ungeområdet med mange lærings-facetter på et højt niveau. 

 

Workshoppens nye forslag 

 

 Bedre fritidstilbud til unge – særligt på FFO3 årgangene 

 Styrket aktivitet på tværs af skolerne kan skabe differentiering/variation særligt for de 

ældre elever 

 Vidensdeling på tværs af skoler såvel fagligt som organisatorisk 

 Opbygning/udbygning af tilbud til børn med særlige behov f.eks. autisme/asperges, så 

de dels kan tage ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau lokalt. Marie Kruse har en 

science-linie som evt. kan udbygges  

 Der kan etableres lokale botilbud til samme ungdomsgrupper 

 Udlandsophold bør overvejes – så de unge understøttes i at møde udfordringer i andre 

sprog og kulturer – fx gennem EU 3 måneders programmer samarbejde med byer i 

andre lande. 

 Etablering af naturskole 

 Fokus på børn, natur, idræt 

 Forslag om at aktivitetsmuligheder for de unge gives mulighed for engagement 

 Mere selvstyring uden/begrænset voksen-indgriben – mere 

naturlegeplads/frimuligheder 

 Luft under vingerne  

 Flyvestationen kan danne baggrund for friluftsområde – eksempelvis gokartbane, 

musikhus, byggelegeplads – ryddes med jævne mellemrum så nyt kan opstå  Flere blå 

mærker – mere plaster 

 Shelters til overnatning/udeaftener 

 Flere resurser til området – børn og unge 

 Etablering af mentorklubber for ældre, som vil støtte de unge.   
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DEBATINDLÆG FRA FURESOE.DK 
 

Bæredygtig vækst i hovedstadsregionen 
 

Nye arbejdspladser til Furesø 

Debat af Heidi Storck d. 03. juni 2012  

 

- Dansk Industri har lavet en handlingsplan for, hvordan Danmark kan tiltrække store  

datacentre til Danmark.  

- Udenrigsministeriet er sammen med ”Invest in Denmark” i gang med at finde lokalisering af 

store datacentre i Danmark.  

- Brancheorganisationer fortæller til Computerworld, at det datacenter, der skal bygges i Lund 

i Sverige, alene vil tiltrække mellem 50 og 100 topspecialister til Danmark. Var det bygget 

inden for landets grænser, ville tallet være endnu højere oplyses det til Computerworld.  

- Brancheorganisationerne understreger endvidere, at investorerne ud over oplysninger om 

strukturelle faciliteter og mulighed for energieffektivt byggeri også inddrager oplysninger, om 

mulighederne for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de mange spændende stillinger, der 

følger med etablering og drift af et stort datacenter i deres vurdering af, hvor de vil etablere og 

drifte et datacenter.  

 

Netop disse kvalifikationer er mange borgere bosat i Furesø Kommune og de nærliggende 

kommuner i besiddelse af. Furesø kommune har et godt serviceniveau og en aktiv 

erhvervspolitik. Og så er her hverken jordskælv eller vulkaner.  

En placering af et stort datacenter i Furesø Kommune kunne derfor godt gå hen og blive en ret 

så god en business case.  

 

Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en offensiv erhvervspolitik, der tager sigte på at 

skabe flere private arbejdspladser.  

 

Derfor skal Furesø Kommune melde sig på banen og sammen med andre medspillere som 

Dansk Industri og Udenrigsministeriet gå aktivt ind i kampen for at få flere nye private 

arbejdspladser til Danmark.  

 

 

Solenergi og Flyvestationen 

Debat af Henrik Vester Christensen d. 30 maj 2012 

 
22 Gigawatt i timen producerede samtlige solcelleanlæg i Tyskland her for et par lørdage 

siden, det var rekord og svarer til 20 Atomkraftanlæg og er ca 50% af landets el-forsyning. 

 

I dk etableres der 40 nye anlæg hver dag, sidste år var det 40 om ugen og for 5 år siden 40 

om året. I øjeblikket kommer der 70-100 nye ansøgninger om dagen. 

 

Det her bliver enormt, med en række nye producenter og vedligeholdelses firmaer der vil 

skyde i vejret som paddehatte, 

 

Det her forstår vi, dernæst skal vi se en 2.000 meter lang startbane på Flyvestation propfyldt 

med landets største solcelle anlæg, leveret og vedligeholdt af af Furesø virksomheder, Kan det 

drives af kommunen ? 

Kan det financieres af Kommunen ? 
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Arbejd målrettet på at styrke handelscentrene 

Debat af Lisette F. Thamdrup d. 15. maj 2012 

 
Vi ønsker for Furesø-borgerne, at kommunens politikere vil arbejde målrettet på en vision om 

at styrke kommunens handelscentre, som skal være med til at sikre, at det fortsat er 

spændende og attraktivt at bo i Furesø Kommune.  

 

Handelscentrene styrkes bedst ved at samle handlen - også dagligvarehandlen!  

Det er yderst risikabelt at sprede discountbutikker udover hele kommunen - på sigt bliver 

konsekvensen, at udvalgsvarebutikkerne lukker, og man så er nødt til at rejse længere for at 

få varerne eller er nødt til at handle på nettet. Udvalgsvarebutikkerne er dybt afhængige af, at 

kunderne ofte kommer forbi, og det vil ikke være nødvendigt for kunderne, hvis 

dagligvareindkøbene kan klares der hvor man bor.  

 

Udvalgsvarebutikkerne sikrer, at der er handelsliv i byen, og det er også 

udvalgsvarebutikkerne, som sammen med de lokale købmænd samt Bymidten og Bytorvets 

dagligvarebutikker skaber grundlaget for en lang række aktiviteter og events i byerne. Vores 

påstand er, at uden disse butikker bliver Furesø Kommune et fattigere sted at bo.  

Derfor mener vi, at politikerne skal åbne øjnene op for de negative konsekvenser for den 

øvrige handel i kommunen, som det vil få at etablere discountbutikker i boligområderne.  

 

En vision må være at styrke kommunens handelscentre! Det kan, udover at samle handlen i 

handelscentrene, helt konkret ske ved at fokusere på, at handelscentrene skal være så nemt 

tilgængelige som muligt både for brugere af offentlige transportmidler samt bilister, cyklister 

og fodgængere. Handelscentrene skal være synlige - dvs. med god og informativ skiltning, og 

det skal være nemt at komme til og fra centrene.  

Det vil være en kæmpe styrke for Farum, hvis motorvejen overdækkes og S-tog stationen 

flyttes ovenpå motorvejsoverdækningen. Det vil både mindske støjen fra motorvejen, sikre at 

øst og vest kan bindes bedre sammen og gøre tilgangen til Farum Bytorv nemmere med 

offentlige transportmidler.  

Det er vigtigt, at Paltholmvej fortsat er nemt tilgængelig - dvs. uden chikaner og stillevejs-

status! Lad i stedet de bløde trafikanter komme ad Stavnsholtvej og via de forskellige 

cykelveje, som er omkring centret.  

 

Men den primære vision, som vi vil opfordre kommunens politikere til at tage alvorligt, er 

visionen om at bevare og styrke kommunens handelscentre! 

 

 

Dagligvarebutik i Hareskovby 

Debat af Bent Johannsen d. 11. maj 2012 

 

Vision for Furesø Kommune  

Dagligvarebutik i Hareskovby  

Hareskovby mangler en dagligvarebutik. Hvis den skal kunne overleve konkurrencen fra 

bycentrerne i Værløse og Bagsværd, skal den være på ca. 800 m2. En mindre butik vil have 

for begrænset et varesortiment, og hvis kunderne alligevel skal køre til et af bycentrerne, kan 

de lige så godt foretage alle indkøb der.  

Der arbejdes på, at oprette en dagligvarebutik på Ågårdens Rideskoles areal med bibeholdelse 

af de eksisterende boliger. Der er en uheldig placering med vanskelige tilkørselsforhold.  

Butikken bør ligge i det tidligere butiksområde(centerområdet) mellem Lindevej og Skandrups 

Allé.  



 13 

Det er tæt på Hareskov Station, skolen og biblioteket. Posthusfunktionen kunne flyttes fra 

biblioteket til butikken til gavn for både butikken og kunderne.  

Nærliggende at indrette hovedparten af P-pladserne under eller på taget af butikken. 

 

 

Værløse Bymidte 

Debat af Erik Christiansen d. 08. maj 2012 

 

Ønsker du Bymidten lukket?  

Centerforeningen for Værløse Bymidte har skrevet et åbent brev til politikere i Furesø 

Kommune. Brevet kan i sin helhed læses på www.værløsebymidte.dk  

Der står bl.a. i brevet:  

Når vi i centerforeningen har valgt at henvende os til offentligheden (Furesø Avis torsdag den. 

10. maj) for at komme igennem med vores budskab, så skyldes det, at vi er af den opfattelse, 

at politikerne i Furesø Kommune er i gang med at tage beslutninger, som vil få vidtrækkende 

negative konsekvenser for Værløse Bymidte, Værløse by og dermed byens borgere. Det drejer 

sig om etablering af discountbutikker i Jonstrup, i Hareskov og på Læssevej i Værløse. 

 

 

Smag på Furesø 

Debat af Torben Bo Toft Christensen d. 01. juni 2012 

 

Furesø ligger tæt på både by og land. Der er let adgang til byens glæder og let adgang til 

naturen, til skove, enge og søer. Der er også let adgang til landbrugslandet, kulturlandskabet, 

dyrene, råvarerne og oplevelser knyttet til lokale råvarer og madhåndværk.  

En del af Vision Furesø skal være at fremme en bæredygtig produktion af lokale fødevarer, 

samt madhåndværk og gastronomi baseret på lokale råvarer.  

Det kan medvirke til at skabe attraktive vilkår for fællesskabet, fordi  

Gode smagsoplevelser er livskvalitet  

Lokal produktion giver indsigt i råvarernes oprindelse, økologi og dyrevelfærd for både børn og 

voksne (læring)  

Det er en oplevelse at se, mærke og føle, hvorledes planterne gror og dyr vokser  

Det skaber involvering og lyst til selv at dyrke urter, grøntsager, frugt m.v.  

Øget samarbejde mellem lokale madhåndværker og gastronomer kan skabe 

orretningsudvikling og endnu flere smagsoplevelser både for turister og lokale borgere  

Via samarbejder såsom Visit Nordsjælland og Smag på Nordsjælland kan vi præge udviklingen 

til gavn for Furesø. 

 

 

Lokalt producerede billige fødevarer 

Debat af Karsten Hansen d. 01. juni 2012 

 

I København er "Københavns fødevarefællesskab" vokset eksplosivt. Det har spredt sig til de 

andre større byer, men også til mindre byer i Danmark. Mere end 3.200 er nu medlem i 

København. Det går ud på at borgere køber store partier lokalt producerede fødevarer og selv 

fordeler dem i kasser som afhentes af abonnenter 1 gang om ugen. Man er forpligtiget til at 

arbejde 3 t om måneden. Resultatet er:  

1) Lav pris, friske lokalt prod. varer  

2) fair priser til producenter  

3) sociale netværk styrkes (man får nye lokale 'venner'  

4) Forbrugerne får 'magt' til at påvirke lokale producenter til at omlægge til økologi. 
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Skandinavien skal med toget til Europa 

Debat af Gitte Terp Henriksen d. 31. maj 2012 

 

Sådan lyder overskriften på et fint indstik i dagen udgave af Børsen.  

Københavns kommune, Region hovedstaden, Malmø by, Oslo kommune, Gøteborg by og 

region samt Helsingborg by, det svenske statens vejvæsen, de sydlige regioner i Sverige og 

flere har lavet en flot oversigt over det kommende banenet i Skandinavien. Et banenet som 

støttes af EU, som Danmark har påtaget sig at udvikles planlægningsmæssigt som led i region 

B. Planen, der skal sikre at det kun tager 2 timer fra Oslo til København med højhastighedstog, 

er ved at se dagens lys.  

Væk er dermed alle planer om højhastighedstog gennem Nordsjælland. Vi skal kunne rejse fra 

Farum til Hamborg på 2 timer - over Øresundsbroen. En fantastisk vision.  

Derfor vil jeg nu fremhæve at visionen om at forlænge S-togslinien mod nord- nord vest fra 

Farum er særdeles relevant.  

For trafikken vil vokse med færdiggørelsen af Fehmern bælt broen i 2021. Og der skal vi 

allersenest være klar med løsninger for hvordan vi får afviklet den stigende trængsel i vores 

region.  

Forslaget for Furesø må være at overalt hvor vi kommer kan vi fremvise regionale ideer til 

aflastning af trængselen. Store dele af trafikken gennem både Farum og Værløse er 

mennesker der kommer fra Frederikssund, Frederiksværk og alle de byer der ligger i 

nordvestsjælland.  

Byggeriet af Supersygehuset i Allerød vil også øge trængselen - så om vi evt. skal foreslå en 

bane der går langs motorvejen til Allerød for derefter at slå mod nordvest skal overvejes. En 

kobling til banen Lillenord - Hillerød/Frederiksværk - forekommer oplagt. Og kombinerer vi S-

byggeriet med en parallel cykelrute langs linien , vil dette også give et løft til cykelbilismen i 

nordsjælland. At vi skal foreslå S-busser langs motorvejen er helt oplagt.  

 

Planerne om en motorvej gennem Mølledalen må skrinlægges selvom Lars Carpens gerne vil 

have den. Vi skal udvikle alternativer så vores skønne flyvestationsområde (og byer) ikke 

bliver smadret af larm inden vi overhovedet når at få glæde af den.  

 

Jeg under gerne Helsingør en bro over sundet - men lad trafikken køre ad den eksisterende 

motorvej. Den kan udvides uden store problemer - det kan Naturen i ring 5 korridoren ikke.  

 

For de interesserede kan man læse mere på facebook.com/8millioncity 

 

 

Offentlig transport og kommunesamarbejde 

Debat af Bent Johannsen d. 11. maj 2012 

 

Vision for Furesø Kommune  

Offentlig transport, linje 151 og Hareskov Station  

Hareskovby/Egebjerg ligger som udkantsområde for fire kommuner; Furesø, Gladsaxe, Herlev 

og Ballerup. Opdelingen der formentlig kan føres tilbage til middelalderens sogneskel, bevirker 

at der stort set ikke er nogen koordination mellem kommunernes politik for området.  

Det bør kunne forbedres uden at det går ud over de enkelte kommuners selvbestemmelse.  

Et oplagt emne er busdriften. Linje 151 står foran nedlæggelse. Først og fremmest på grund af 

lavt passagertal. Det er dårligt nyt for de, ganske vist få, indbyggere i Hareskovby som ikke 

kan bruge bil eller cykle.  

En medvirkende årsag til den ringe benyttelse er at ruten danner en sløjfe rundt i Hareskovby, 

så en passager der står på ved Skovmose Allé med ønske om at komme til Værløse skal ud på 

en rejse der begynder med at han fjerner sig fra målet.  

En oplagt løsning synes at være at linje 151 efter Åvej fortsætter ind i Gladsaxe Kommune til 

Skovbrynet og Bagsværd stationer.  
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En ekstra ulempe er forholdene ved Hareskov Station. Her er ramperne der fører til perronerne 

så stejle at de er vanskelige af benytte for folk med barnevogne og helt umulige for 

kørestolsbrugere der må tage til Værløse eller Skovbrynet stationer for at kunne benytte S-

toget.  

Ramperne bør ændres, så de opfylder de generelle krav i Bygningsreglementet.  

I øvrigt ville det være en god idé at nedsætte et uformelt firemandsudvalg med én 

repræsentant for hver af de fire kommuner. Udvalget behøver ikke at have faste mødedage, 

men kan samles når der opstår sager, der kan være af fælles interesse. 

 

 
På sporet af fremtidens Furesø 

Debat af Heidi Storck d. 18. maj 2012 

 

En skønne solskinsdag lader jeg bilen stå, tager toget fra Værløse og stiger først af, når 

landskaberne og skovstrækningerne mellem Farum, Allerød og Hillerød er faret forbi 

togvinduet.  

 

Det er en af mine visioner for at gøre vores kommune endnu mere attraktiv at at bo, arbejde, 

lege og opholde sig. Det betyder, at jeg synes det vil være en ret god ide, hvis togskinnerne 

ikke stoppede i Farum og at linjeføringen fortsatte mod nord og ud mod kysten.  

 

Mange vil få glæde af det.  

På den lange bane vil det blive lettere at komme til og fra arbejdspladser og butikker i 

kommunen uden brug af bil, og der vil blive lettere adgang til nuværende og kommende 

arbejdspladser i det Nordsjællandske.  

På den korte bane vil der kunne skabes nogen af de mange private arbejdspladser, som 

Danmark står og mangler her og nu. 

 

 

Cykelpendling mod København 

Debat af Karsten Hansen d. 01. juni 2012 

 

Kommunen kunne gøre meget for at nye pendlere overvinder 'mentale' barrierer for at cykle til 

arbejde.I "Cykelbussen" har det vist sig at man relativt nemt (begge køn) kan cykle til jobbet i 

København. Det tager ikke meget mere tid, det er billigere og det er sundt.  

 

Indsatser for dette burde opprioriteres, i følge Trafikmin's og KBH Kommune's økonomi-

modeller er samfundsgevinsten ca 4.65 DKK pr. kørt km på cykel (hovedparten er en personlig 

sundhedsgevinst). Samfundsprisen i flg. samme model ca. 1.60 DKK pr km kørt i bil.  

 

Det vil ligge fint i forlængelse af "Supercykelstier" (cykelmotorveje) som snart indvies langs 

Hillerød motorvejen. 

 

  

Vækst i virksomhederne, uddannelse og beskæftigelse 

Debat af Preben Sandberg Pettersson d. 08. maj 2012 

 

Min vision er også, at vi i Furesø vedbliver med at skabe vækst i antal virksomheder og 

arbejdspladser og at vi lokalt fortsætter den store og effektive indsats for at få ledige tilbage 

på arbejdsmarkedet. Vores Jobcenter skal være blandt de mest effektive i landet til at få ledige 

i arbejde og samarbejdet med lokale virksomheder skal være i top.  
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Vi skal også i fremtiden utrætteligt satse på og arbejde for at unge mennesker skal have en 

uddannelse og et arbejde og noget at stå op til. Vi skal ligge blandt de bedste kommuner i 

landet målt på antallet af unge, der får en uddannelse.  

 

Vi skal i Furesø skabe en endnu bedre folkeskole og hele tiden holde fokus på behovet for at 

reformere skole og daginstitutionsområdet. Målet er klart: Vores unger skal trives og lære 

noget, så de kan tage del i samfundet og være med til at skabe udvikling og fornyelse. Vi 

arbejder for at flere gennemfører folkeskolen og blive rustede til at tage en 

ungdomsuddannelse, et balanceret og mangfoldigt elevoptag på alle vores skoler, 

rummelighed i skolen og plads til børn med særlige behov, og løsning af de særlige 

læringsudfordringer for tosprogede og for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem 

daginstitutioner, fritidstilbud og skoler.  

 

Alle borgere skal have noget at leve for og stå op til. 

 

  

Visionen om den grønne klimakommune 

Debat af Preben Sandberg Pettersson d. 06. maj 2012 

 

"Vi arver ikke jorden fra vores forældre, vi låner den af vores børn”. [Indiansk ordsprog]  

 

• Min vision er at Furesø kommune er 100 % baseret på energiforsyning fra vedvarende 

energikilder som solenergi, vindmøller, varmepumper og geotermi og at vi over de kommende 

år får udfaset brugen af fossile brændstoffer som olie, kul og gas.  

• Furesø kommune skal forsat være Klimakommune, der er på forkant på Klima, Energi – og 

Miljøområdet og vi skal fortsat investere i energirenovering af kommunens ejendomme.  

• Målet er at nedbringe klimabelastningen gennem CO2 udledningen, omstille 

energiforsyningen i Furesø, nedbringe energi forbruget, spare på kommunens driftsbudget og 

det private energiforbrug hos borgere og virksomheder og skabe nye arbejdspladser.  

• Dette kan vi gøre ved at investere i smartere mere klima- og energieffektive løsninger og 

ved at ændre adfærd, så vi bruger energiressourcerne mere effektivt i kommunen, hos 

borgerne og i virksomhederne. – Det er sund fornuft.  

• Her er det vigtig at give kommunens borgere og ansatte mulighed for at deltage og opleve 

nytten af indsatsen, og derfor er det vigtigt at vi bruger de mange klimaambassadører, der er 

aktive på skoler, kultur- og idrætsinstitutioner og bygninger og som sørger for at begrænse og 

effektivisere ressourceforbruget af el, varme og vand til det nødvendige. Vi skal også bygge 

videre på det gode samarbejde med kommunens erhvervsliv og borgere, hvor der er gang i 

klima- og energirådgivning med meget stor lokal tilslutning.  

• Visionen for Furesøs fremtid handler om at fremme brugen af vedvarende energi; solceller, 

solfangere, jordvarme, varmepumper og vindmøller, og effektive løsninger på afledning af 

monsterregnvand og skybrud, og fremme af grønne trafikløsninger. Flere skal op på cyklen og 

vi skal have mindre fossilbrændstofbaseret kørsel i kommunen, i den kollektive trafik og i 

privatbilismen. Vi skal have flere over i den kollektive trafik, den kollektive trafik skal gøres 

stadig mere effektiv og der skal skabes bedre sammenhæng mellem S tog og busser.  
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Flyvestationen 
 

 

Et center for natur, kultur, energi og miljø 

Debat af Steen Prytz Jensen d. 19. maj 2012 

 

Nogle af Flyvestationens bygninger indrettes til et center for Natur, kultur, energi og miljø.  

 

Visionen for centeret er at samle de igangværende ideer om naturcenter og naturskole og 

hertil tillægge nye områder som kultur, energi og miljø. Ved at samle og tænke i en større 

skala kan der skabes mulighed for at løfte kvaliteten af de enkelte områder og der kan skabes 

flere og bedre faciliteter med mulighed for en større udnyttelse. Visionen er at skabe et sted 

der er så unikt, at det bliver et sted som kan medvirke til at gøre Furesø Kommune mere 

kendt.  

 

Furesø kommune har tilkendegivet at man vil arbejde for nye klimatiltag i det kommende 

byggeri på Flyvestationen. Flyvestationen indeholder forureninger med 

bekæmpelsesforanstaltninger og der vil givet komme nye tiltag til for at sikre miljøet. Samtidig 

ligger Måløv Renseanlæg med sin udledning i Værebro Å klods op ad Flyvestationen (andre 

renseanlæg har faciliteter for besøgende og undervisning). Hertil ligger der på området de 

mange kulturspor fra oldtiden, middelalder, bondetiden op sporerne som Flyvestation. 

Flyvestationen indeholder et meget bredt spekter af naturtyper og går man lidt udenfor 

området ligger de store skove tæt ved, f.eks. Jonstrupvang skov.  

 

Visionen er at udnytte de eksisterende bygninger i områder på Flyvestationen, der allerede i 

kommuneplanen er udlagt til institutions-, undervisnings- og/eller kulturformål. Ved et indrette 

sig enten i nogle af de større bygninger eller ved at indrette sig i et område med flere 

bygninger, kan der skabes nogle fantastiske og unikke rammer. Der er mulighed for at indrette 

sig i bygninger i såvel nord som syd. Når man tager hensyn til de fremtidige planer for 

Flyvestationen synes dog området i Syd at have visse fordele. Her kan nærheden til mange 

forskellige naturtyper, nærheden til kulturspor, som hangarerne fra krigstiden og 

Flyveledertårnet kombineres med nærheden til nyt energibyggeri mv. og miljøting som 

renseanlægget og jordrensningstiltag udnyttes til forevisning og undervisning. Indrettes 

centeret i de eksisterende bygninger vil det samtidig kunne sikre at bygninger, der i sig selv er 

væsentlige kulturspor bevares for eftertiden. Her tænkes udover på bygninger fra 

Flyvestationen også på bygninger fra den gamle Bringe landsby  

 

Centeret behøver ikke nødvendigvis være én institution, men kan tænkes at bestå af flere, der 

går sammen om helt eller delvis at udnytte faciliteter som undervisningslokaler, 

foredragssal(e), toiletter, bad, cafe/restaurant, servicepersonale, parkering mv.  

 

De bygninger i det sydlige område jeg umiddelbart ser, er egnet til at kunne indgå i et sådant 

center er: ”Jægerhytten”, Flyveledertårnet (se visionen ”Tårnet-indsigt og udsigt” andetsteds), 

”Svinestalden” med tilhørende romneyhaller samt en eller flere af bygninger fra den gamle 

Bringe Landsby.  

 

Målgruppen for centerets besøgende kan for eksempel tage udgangspunkt i den målgruppe, 

som Naturstyrelsen Østsjælland har beskrevet i den nu henlagte ide om et Naturcenter i 

Hareskoven. Dog tillagt de ekstra områder for kultur, energi og miljø som er angivet ovenfor.  

Hermed kunne målgrupperne fra Naturstyrelsen efter en lille omskrivning, f.eks. se således ud:  

• den ”almindelige gæst”, som typisk er en familiegruppe eller en gruppe af venner, som 

besøger flyvestationsområdet og de nærliggende skove og søområder.  
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• højere uddannelsesinstitutioner, som bruger naturen, kulturen, historien, energiområdet og 

miljøet i forbindelse med uddannelse og forskning.  

• børneinstitutioner og skoleklasser, som kommer i området  

• foreninger, som vil bruge centeret og området til deres aktiviteter.  

• almindelige gæster til de andre kulturtilbud, der kommer i området (se f.eks. Danmarks 

Flyvehistoriske Museum (DFVM) andetsteds i visionsdebatten)  

• gæster fra det kommende ferieresort Dayz i Kildedal.  

 

 

Furesø Kommune har i forvejen en naturskole i Fiskebæk som med sin beliggenhed udnytter 

sin nærhed til Furesøen, Farum sø og Nørreskoven. Denne vision tænkes ikke som en 

konkurrent hertil, men snarere som en erstatning for og udbygning af de visioner, der er 

fremme om Naturcenter I Hareskoven og Naturskole i den nu nedbrændte Hjortøgård. Disse to 

steder er markeret ved, at de kun kan realiseres ved nyt byggeri placeret i fredet og beskyttet 

natur, hvor nyt byggeri ikke burde kunne forekomme.  

 

Løftes i flok kan ovennævnte vision realiseres uden at give køb på de gode formål, der ligger 

med en Naturskole på Hjortøgård og/eller et Naturcenter i Hareskoven. ”Vi finder løsninger 

sammen” kunne være et godt slogan også for denne vision.  

 

 

Tårnet – indsigt og udsigt 

Debat af Steen Prytz Jensen d. 17. maj 2012 

 

Tårnet – indsigt og udsigt er en konkret vision på Flyvestation Værløse.  

 

I 2009 udarbejdede, Furesø Museer, Furesø By og Land ved Bernt, Pensionistforeningen på 

Flyvestation Værløse , Værløseegnens historiske forening, Værløse Naturgruppe, Geolog Jane 

Lindum og  

Borgergruppen Bevar Flyvestation Værløses Natur en vision for anvendelse af det eksisteredne 

Flyveledertårn med tilhørende meteorologbygning.  

 

Visionen indledes med  

”Skove og åbent land, flyhangarer, boligområder, højhuse med mere strækker  

sig i synsfeltet fra toppen af kontroltårnet på den tidligere Flyvestation Værløse.  

På kort over området udpeges en del af de fortællinger, området byder på.  

Fortællinger der gengives i lyd, billeder og tekst på skærme fra tårnets top.  

Malerier af landsbyen Bringe, billeder af arkæologiske fund, lyden af fly, der  

letter og lander, fotografier af udbrændte flyvemaskiner på startbanen,  

fortællinger om plante- og dyreliv og meget mere gør landskabet og historien  

levende og udnytter overblikket fra tårnet til at bringe fortiden ind i nutiden og  

forbinde kultur og natur.  

Overblikket fra kontroltårnet giver unikke muligheder for at formidle en lang  

række historier om områdets natur, landskab og kultur. Samtidig danner tårnet  

et enestående udgangspunkt som nøgle til tidsrejser i det kulturelle landskab.  

Historierne introduceres i tårnet, og besøgende sendes videre på opdagelse i  

området. Her kan natur, landskabsprocesser og kultur opleves vha. mobilt  

formidlede fortællinger positioneret f.eks. vha. GPS og mobiltelefoni.  

Kontroltårnet er således udgangspunkt for en tværdimensionel rejse gennem tid  

og rum med både overblik og fordybelse.”  

 

Det fører for vidt at gengive hele visionen her, men interesserede kan få den tilsendt på mail 

ved henvendelse til: prytz.jensen@hotmai.com  
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Visionen fik støtte fra en række foreninger og fra formanden for planudvalget John I Allentoft. 

Herudover fik visionen positive tilkendegivelser fra Forsvaret og Friluftsrådets Tips- og 

Lottomidler.  

 

For at komme videre med visionen savnes dog fortsat en afklaring af det fremtidige ejerskab. 

 

 

En vision for Flyvestation Værløse 

Debat af Steen Prytz Jensen d. 17. maj 2012 

 

Flyvestation Værløse udgør et væsentligt element i den overordnede struktur for de grønne 

områder omkring Hovedstaden. Flyvestationen er et bindeled, der skaber sammenhæng i 

naturen og samtidig giver hovedstadens befolkning adgang til en meget forskelligartet natur 

fra Øresunds blå vande via Dyrehaven, Mølleådalen, Hareskovene og via den store slette på 

Flyvestationen frem mod det åbne land vest for Flyvestationen.  

Flyvestationens område er kendetegnet ved storheden i landskabet, stilheden, de flade grønne 

enge og overdrev med krat og småsøer, åen (Værebro å/ Tipperub å/Mølle aa) og de store 

moser i vest. Sletten på Flyvestationen er omkranset af skove og lave grønne bakker, som 

indrammer området. Dyrelivet er righoldigt både i det store og små. Der er hjorteflokke 

græssende på sletten og et rigt fugleliv.  

Kultursporene på Flyvestationen er utallige og markante. Sporene fra perioden som 

Flyvestation er naturligt godt repræsenteret, men der er også en skat af kulturspor lige fra 

oldtiden, middelalder frem til bondesamfundene og op til vores tid.  

Min vision for Flyvestationen kan sammenfattes til: Lad os værne om og bevare de hovedtræk, 

der kendetegner Flyvestationen og dens nærmeste omgivelser i dag. 

  

 

Petanque 

Debat af Karl Jacobsen d. 30. maj 2012 

 

hvorfor ikke benytte en af de store hangarer til indendørs petanque og evt kroll/krocket baner.  

 

Ny kommentar 

Kommentar af Jørgen Bech Frederiksen d. 30. maj 2012 

Flyvestationen bør være en naturlig forlængelse af Hjortespringkilen. Stianlæg bør derfor 

kobles på de allerede anlagte stier i denne grønne kile. Det kan ske f.eks. ved Måløv Naturpark 

eller via Jonstrupvangskovens udløb ved Jonstrup). Mit forslag er, at kilen fortsætter vestfor 

flyvestationen igennem det nyopførte Kildedal Resort Dayz, kilen vil ramme den 4. grønne ring 

omkring København (iflg. forslag til Regionplan 2005).  

Baggrunden for mit forslag skal ses udfra at Flyvestationen, udover at være en naturperle i sig 

selv, også bør indgå som et led i et sammenhængende unikt naturområde i Danmark. 

 

 

Vindmøller på Flyvestationen 

Debat af Jørgen Lindemann d. 28. maj 2012 

 

Før jetmotorerne holdt deres indtog i nutidens fly, summede Flyvestation Værløse af propeller 

fra datidens maskiner. I dag er det kun sportsfly samt den stolte DC3'er, som af og til kløver 

luften over vores kommune, når flyentusiasterne får den på vingerne.  

 

Tiderne er skiftet, og propeldrevne motorer har fået en ny æra. På toppen af vindmøllerne er 

de stærkt medvirkende til, at vi kan gøre os forhåbninger om at få bremset CO2 udledningen 

og dermed leve op til vores grønne målsætninger.  

 



 20 

Vindmøller har både tilhængere og modstandere. Og sidstnævnte gruppe har ret i, at de høje 

bæster støjer og kaster lange skygger. Derfor skal vindmøller også placeres, hvor de ikke 

generer nogen.  

 

Flyvestation Værløse har historien og pladsen. Som klimakommune med en grøn vision synes 

jeg, at man bør undersøge mulighederne for at få luft under vingerne på de tomme arealer. 

Det er bare med at komme i omdrejninger. 

 

Ny kommentar 

Kommentar af Heidi Storck d. 29. maj 2012 

I Furesø Kommune er der allerede taget en række initiativer til at fremme opsætning af 

solceller og udnyttelse af jordvarme, så det kunne da være interessant at, få undersøgt om der 

i Furesø kommune som helhed - ikke kun på flyvestationen - er mulighed for, lokalt at 

inddrage vindenergi som bidrag til at forfølge de nationale og internationale målsætninger om 

uafhængighed af fossile brændstoffer, og som alternativ til de stigende omkostninger til energi 

i offentlige og private bygninger. 

 

 

Målet er stadig klart 

Debat af Heidi Storck d. 17. maj 2012 

 

Aktuelt arbejder Åbningsgruppen for at der snart kan åbnes for offentlig adgang ind til 

Flyvestationen. Det er et prisværdigt arbejde, der dels bygger på en positiv dialog med 

Forsvaret og dels engagerer en række frivillige kræfter til blandt andet registrering af det, man 

i folkemunde kan kalde ”farlige steder”.  

 

Dette har afsløret, at der er meget andet, man skal tage højde for, inden der bliver åbnet op 

for offentlig adgang til Flyvestationen, end de depoter med krudt, der som bekendt stadig er 

inde bag det gamle pigtrådshegn. Der er for eksempel fri adgang til stikkontakter, defekte 

relæer, ledninger der umotiveret stikker op af landskabet og defekte brønddæksler.  

 

I vores kommune skal det ikke alene være attraktivt at bo, arbejde, lege og opholde sig. Her 

skal også være sikkert.  

 

Derfor er visionen for flyvestationen både på den korte og lange bane, at der ikke gås på 

kompromis med sikkerheden.  

På den lange bane skal alle boliger opføres uden for Beredskabsstyrelsens sikkerhedsafstande, 

hvis det til den tid fortsat er relevant at tage højde for dem.  

Og på den korte bane er der en række praktiske opgaver, der skal udføres for at undgå, at 

børn og voksne risikerer at snuble i dækslernes metalbøjler, falder ned i dybe cementrør eller 

får elektrisk stød fra de fritstående relæer og ledningsføringer når og hvis bliver offentlig 

adgang til det storslåede istidslandskab inde bag det gamle pigtrådshegn.  

 

Åbningsgruppen har virkelig lagt sig i selen for at få rejst tilstrækkeligt med midler til at løse 

disse opgaver. Det er som sagt et stort og prisværdigt arbejde. Håber det lykkes for dem. 

 

 

Ejerskab af Flyvestationen 

Debat af Ingvar Frier d. 16. maj 2012 

 

Furesø Kommune bør arbejde hen imod et delt ejerskab af Flyvestationen, De områder der er 

innteressante for friluftslivets udvikling, og som er primære i Kileplanen for Storkøbenhavn, 

bør ejes af kommunen - dog med forbehold for udgifter i forbindelse med militærets 
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forureninger og drift af afværgeboringer. Disse områder er Rammeområderne F16, F17, F18, 

F19 samt måske D15 i Kommuneplan 2005.  

Restområderne kan ejes af Forsvaret eller til hvem de overdrages til videre forvaltning.  

Alle hegninger omkring naturområderne kan herved fjernes og åben adgang etableres for 

befolkningen til rekreativ og friluftsaktiv anvendelse. 

 

 

Fra idé og vision til flyvemuseumsprojektet 

Debat af Knud Rasmussen d. 16. maj 2012 

 

Projektet - Danmarks Flyvehistoriske Museum(DFMV) på den nu nedlagte Flyvestation Værløse 

går tilbage til år 2005, året hvor "morgengaven" blev bekendtgjort for offentligheden ved 

kommunalreformens vedtagelse.  

 

På opfordring fra både Farum og Værløse kommune, blev der allerede i 2005 stiftet foreningen 

Danmarks Flyvehistoriske Museum og ligeledes udarbejdet vedtægter for flyvemuseet som 

"selvejende institution" når selve flyvemuseet etableres. En af de første "visioner" og det 

største af projekterne, der fremkom som resultatet af en idekonkurrence var naturligvis, 

etablering af et flyvemuseum på flyvestationen.  

 

Efter forskellige forslag omkring projektet, hvor der på et tidspunkt også var tale om et 

forsvarsmuseum, blev det endelige resultat at "Flyvestationsudvalget" ville se positivt på 

projektet om et flyvemuseum.  

 

Det første projekt omfattede området omkring dobbelthangaren - hangar 46, nord for 

startbanen. Projektets senere behandling i "Flyvestationsudvalget" medførte dog den ændring, 

at Furesø Kommune fremtidig selv ville disponere over hangarerne i nord og foreslog derfor 

Danmarks Flyvehistoriske Museum, at flyvemuseet blev placeret i hangarerne syd for 

startbanen. Dette accepterede vi omgående og gik straks igang med udarbejdelsen af et helt 

nyt projekt, baseret på de samme museumsfly i henhold til DFMVs flyliste fra 2006 nu placeret 

i hangar 1 og 2 i flyudstillingen af danske militærfly, samt endvidere udarbejdelse af et helt 

nyt museumskompleks, som udover hangar 1, 2 og 3 også vil inkludere etablering af en helt 

ny udstillingshal for Civilflyvning og Rumfart, placeret mellem hangar 2 og hangar 3, hvor den 

ene halvdel af hangar 3 senere skal benyttes til værksted, ved restaurering og genopretning af 

museumsfly.  

 

Se hele flyvemuseumsprojektet på - www.flyvemuseum-vl.dk  

 

Danmarks Flyvehistoriske Museum er en overordentlig værdifuld kulturinstitution for Furesø 

Kommune, ikke blot som folkelig og turistmæssig attraktion i hovedstadsområdet og iøvrigt for 

hele Øresundsregionen, men også et nationalt flyvemuseum for hele den danske befolkning.  

 

Danmarks Flyvehistoriske Museums placering, netop i de hangarer hvor flyvestationens 

dramatiske historie foregik den 9. april 1940, giver grundlag for en helt enestående formidling 

af flyvehistorien i Danmark, ikke alene af besættelsestidens historie, men også førkrigstidens 

samlende midtpunkt ved udbygningen af de danske militære flystyrker - "Hærens 

Flyvertropper" og genopbygningen ved oprettelsen af Flyvevåbnet i efterkrigsårene, hvor 

Flyvestation Værløse efterhånden udviklede sig til kommunens største arbejdsplads.  

 

Takket være Borgmester Ole Bondo Christensen, har DFMV nu forhandlet en midlertidig 

gældende "Brugsaftale" for hangar 2 på plads med Forsvarets Bygnings- & 

Etablissementstjeneste, således at pensionister, flymekanikere både civile og tidligere ansatte i 

Flyvevåbnet med flere, snart får mulighed for at påbegynde vigtige opgaver med restaurering 

af militære museumsfly.  
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Den første opgave bliver opbygningen af jagerflyet Fokker D.XXI som replika, baseret på lån af 

det originale stålrørsskelet fra Statens Forsvarshistoriske Museum. D.XXI skal senere indgå i 

flyudstillingen på Danmarks Flyvehistoriske Museum - Furesø Kommune.  

 

Knud Rasmussen - Fmd. Danmarks Flyvehistoriske Museum - Maj 2012 

 

 

HVEM SKAL BETALE FOR FORURENINGEN PÅ FLYVESTATIONEN 

Debat af Niels Clod-Svensson d. 14. maj 2012 

 

HVEM SKAL BETALE FOR FORURENINGEN PÅ FLYVESTATIONEN  

 

ER DET FURESØBORGERNE ELLER STATEN(FORSVARET)? 

Ny kommentar 

Kommentar af Preben Sandberg Pettersson d. 14. maj 2012 

Kære Niels Clod-Svensson.  

 

Mit bud er at det er forureneren der skal betale, det er et anerkendt miljøretligt princip, fair og 

rimeligt. Forureneren er Forsvaret - og Forsvarsministeriet. Usikkerheden om dette spørgsmål 

er baggrunden for at Furesø kommune ikke har overtaget ejendomsretten til 

Flyvestationsområdet. Det betyder dog ikke at der ikke kan åbnes indtil området, hvis de 

forurenede områder afskærmes og indhegnes,  

 

Jeg er tilhænger af at vi får åbnet indtil Flyvestationen og får mulighed for at bruge området, 

men foureningen og oprensningen er statens ansvar. 

Kommentar af Ingvar Frier d. 16. maj 2012 

Den største del af den registrerede forurening vil ikke kunne fjernes. Grænserne for - og 

omfanget af forureningerne er aldrig blevet endelig undersøgt/fastlagt - kun til et begrænset 

vidensniveau.  

De mange afværgeboringer (20+) som kører for ikke at forurene Københavns drikkevand, har 

ikke nogen overskuelig tidshorisont <30 år, ligesom udgifterne til deres fortsatte drift ikke 

figurerer nogen steder.  Se min kommentar om ejerskabet 

 

 

Flyvestation Værløse 

Debat af Preben Sandberg Pettersson d. 11. maj 2012 

 

Flyvestation Værløse er en meget vigtig del af min vision for Furesø. Jeg ønsker at vi snarest 

får åbnet Flyvestationens grønne område på en måde, der gør det sikkert at færdes derude og 

nyde naturværdierne. Der skal være mulighed for at klappe et får og se på fuglelivet. Jeg vil 

gerne meget snart gå tur derude sammen med min familie. Vi skal også have sat gang i 

udviklingen af en stærk aktivitet på Flyvestation Værløse hvor der i min vision skal være et 

mangfoldigt og aktivt kultur- og fritidsliv og mange foreninger og åben adgang til 

naturværdierne. Lad 1000 blomster blomstre  

 

Flyvestationen skal bestå af grønne områder, beboelse og kultur- og medie erhverv i syd lejren 

og boliger i nord lejren, idræt, foreningsliv, kunst og kultur og caféliv i de mange bygninger. 

Der skal være en stærk borgerinddragelse og styring af aktiviteterne ved hjælp af 

borgergrupper.  

 

Dette mener jeg er helt på linje med formuleringerne i visionsgruppens arbejde ”Furesø 

Kommune vil være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i hovedstadsområdet med 
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et godt fællesskab, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger, og hvor alle har 

mulighed for at bidrage til udviklingen af kommunen”.  
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Kreativ kultur-, fritids- og idrætskommune 
 

Besøgscenter - Mølleåen 

Debat af Bernt Petersen d. 04. juni 2012  

 

Projektet for besøgscentret udformes som et tilplantet voldanlæg og placeres under 

motorvejsbroen, hvor Mølleåen krydser Frederiksborgvej. Toppen af anlægget udformes som 

støjvolde.  

 

Besøgscentret kunne formidle Mølleåens historie. Det kunne også placeres et andet sted ved 

Mølleåen.  

 

 

Jordnær livsglæde 

Debat af Jens Otto Rasmussen, økologisk landmand, Stengården d. 03. juni 2012  

 

Kommunen bør have mange nyttehaver, skolehaver, fællesgrønt m.v  

 

For mange er det en stor glæde at kunne dyrke sine egne grønsager og det er vigtigt for alle 

at vide hvordan fødevarer produceres.  

 

Derfor bør der være let adgang for alle til nyttehaver.  

 

Alle skolebørn skal have en sæson med skolehave i løbet af skoleforløbet. Skolehaven kan 

være omdrejningspunktet for undervisning i natur & teknik, ernæring og sundhed.  

 

Kommunen faciliterer fællesgrøntprojekter. Med et fællesgrønt projekt forstås en gruppe 

mennesker der sammen dyrker grønsager til eget forbrug. Produktionen foregår på et størrre 

areal med anvendelse af basis maskiner for at begrænse det hårdeste arbejde (gravning, 

fræsning m.v.)  

 

 

Flyvestationen som ramme for kultur og aktiviteter for kommunens borgere 

Debat af Pernille Strange d. 02. juni 2012 

 

Masterplanskitsen som Furesø Kommune fik udarbejdet for Flyvestationen i 2007, beskriver 

ganske godt det potentiale området har.  

Ovennævnte plan er meget ambitiøs, omfattende og dermed langsigtet, men man kan 

udmærket tage delelementer ud og påbegynde nogle af de mange spændende projekter 

derude, til gavn for kommunens borgere.  

 

Der er kommet mange interessante forslag til aktiviteter og projekter derude, fra kommunens 

borgere og politikere, nogle meget konkrete andre i form af visionære grundrids. -og begge 

dele er vigtige at have med, så området bliver til gavn og glæde for så mange som 

overhovedet muligt.  

Heldigvis er der rigtig meget plads på Flyvestationen, så mange projekter og initiativer kan 

tilgodeses.  

 

Mit personlige bud på brug af en lille del af pladsen derude, er at skabe et værkstedsmiljø og 

en formidlingsplatform for kunstnere, kunsthåndværkere, designere, grafikere og folk i 

kreative fag.  

Den gamle brandstation i nordenden af området kunne være en mulighed til dette, da 
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projektet passer ind under de restriktioner, der i følge kommunen er omkring aktiviteter disse 

bygninger kan benyttes til.  

Et sådan projekt kræver stor lokal opbakning, og lignende tiltag ligger da også placeret i noget 

større byer, hvor man automatisk er mere eksponeret.  

Men hvorfor ikke i Furesø på Flyvestationen også?!  

Visionen må være at realisere Kulturstation Furesø og sammen skabe den kulturelle perle som 

området har potentialet til at danne ramme omkring.  

 

 

Oprettelse af en højskole/forskole for musik, film, arkitektur og design 

Debat af Bernt Petersen d. 22. maj 2012 

 

Der vil være et stort behov for sådan en skole på Sjælland.  

 

 

Ny kommentar til  højskole på Flyvestationen 

Kommentar af Gitte Terp Henriksen d. 31. maj 2012 

 

Kære Bernt  

Jeg vil i første omgang nøjes med at kommentere dit forslag om at få oprettet en højskole eller 

lignende for musik, kultur, film mv. Det synes jeg nemlig er en fremragende ide.  

Som du måske kan se ud af debatoplægget er der også tanker om at vi skal tiltrække 

uddannelsesinstitutioner generelt til kommunen. Netop fordi disse giver vores unge muligheder 

indenfor en god rækkevidde i forhold til hvor de selv bor, men også for at skabe et mere 

levende ungemiljø. Jeg forestiller mig at vi også skal arbejde for at få en tekniske skole til de 

fagligt orienterede unge og en idrætsskole til alle de sportsinteresserede. Idrætsskoler er der 

jo ikke for mange af i vores landsdel - hvorfor skal de alle ligge på Fyn og i Jylland? Vi har 

masser af faciliteter og en fantastisk akiv kommunen med alt hvad man kan ønske sig af 

udendørs og indendørs sportslige udfordringer. På alle niveauer - så det må også være oplagt.  

 

Med en teknisk skole kan vi - ud over arbejdspladser - jo skaffe de mange unge med hang til 

mekanik, snedkeri, strøm og motorer et godt sted at starte. Hvorfor skal de valfarte til 

Ballerup og Hillerød? Som det nu ser ud til med trepartsforhandlingerne skal 

erhvervsskoleområdet styrkes - så lad os byde ind her og finde ud af hvad der skal til for at vi 

kan tiltrække/etablere en sådan. Den kunne jo meget passende ligge i et af vores 

erhvervskvarterer - tæt på praktikpladser og med mulighed for at virksomhederne kan se de 

unge an. At ansætte en ung fra egen kommune burde jo give en lidt større sikkerhed for at de 

bliver hængende - tror jeg.  

 

Idrætsskolen kunne som en kultur og filmhøjskole ligge på Flyvestationens område. Vi skal 

bare sikre os adgang dertil - og måske kunne vi udnytte nogen af bygningerne derude som 

tilknyttede ungdomsboliger? Her skal vi nok have snakket med Forsvaret - nu er ideen 

serveret. 

 

 

Filmmiljø på flyvestationen  

Debat af Ulrick Moos, Dalsø Park 142, Værløse d. 29. april 2012 

 

Kommunens attraktive natur gør den velegnet som filmlocation for optagelse af 

naturscener. Kommunen skal derfor økonomisk engagere sig i det københavnske initiativ til 

etablering af en regional filmfond, der kan trække filmproduktioner til regionen. Sverige har 

sådanne fonde, hvilket i dag medfører, at også danske filmproducenter tvinges til at vælge 

locations på den anden side af Øresund. Det vil sige, at vi mister alle de afledte indtægter fra 

filmfolk, der får arbejde, fra hoteller og restauranter, der huser produktionsmedarbejdere, fra 
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transport af udstyr, fra håndværk og servicebranche, der leverer ydelser til produktionen og - 

ikke at forglemme - markedføringsværdien af regionen som turistmål. FilmFyn A/S er et 

interessant eksempel på en sådan fond støttet af fire sydfynske kommuner. 

 

 

 

Aktivitetspladser i Furesø 

Debat af Susanne Unn Weihe d. 02. maj 2012 

 

Visionen ”På mobilen ser jeg et kort, med alle Furesøs aktivitetspladser som er forbundet af 

stier gennem natur og by. Aktivitetspladser som er mødesteder, en form for lege- og 

idrætspladser som indbyder til bevægelse og oplevelse. Stederne er alle forskellige, med 

mulighed for udstrækning, balance, muskeltræning, boldspil, oplevelse, et hvil, klatring, at 

”rulle”, vandleg mm.  

Skal jeg løbe, cykle eller ”rulle” er et svært valg, men det kan ikke gå hurtig nok med at 

komme af sted. Jeg SMSer med vennerne og vi har en aftale om at mødes ved multibanen for 

at spille hockey. Senere på dagen tager jeg op i håndboldklubben for at træne. Da solen 

skinner løber vi til aktivitetspladsen og spiller strandhåndbold. Endnu en god dag med 

vennerne på en aktivitetsplads.”  

 

Den spontane hverdagsmotion eller de uorga¬niserede aktiviteter, er hastigt stigende, 

samtidig med at der er fokus på at skabe bedre muligheder for sundhed og fritidsaktiviteter for 

unge.  

 

Ved at udvikle og skabe et net af aktivitetspladser i kommunen, skabes muligheder for 

spontane aktiviteter. Ved at inddrage unge mennesker, de spontane idrætsudøvere, ældre, 

organiserede klubber, sponsorer m.fl. vil nye aktivitetspladser kunne udvikles og skabes. 

Arealer omkring Søndersø, nedslidte arealer på skoler, sportsanlæg, pladsarealer i bycentrum, 

lysninger i skoven eller steder ved søbredden, er alle uudnyttede arealer som kan indgå i en 

samlet plan. Måske kunne et par sportshaller eller overdækninger, også blive en del af 

netværket.  

 

Målet er at øge mulighederne for spontane bevægelsesmuligheder og sunde aktiviteter, hvilket 

kan bidrage til mere glæde og mindre kedsomhed samt en populær kommune som alle gerne 

vil bo i eller besøge. 

 

 

Idrætsområdet - visionens lokomotiv 

Debat af Peder Sundgaard, Formand for Furesø Idrætsråd d. 14. maj 2012 

 

Mennesket er skabt til at røre sig, og motion er grundlaget for et godt liv. Derfor er det vigtigt, 

at vi prioriterer idrætsområdet så vi både tidligt og sent i livet har gode motionsvaner. Furesø 

Idrætsråd har formuleret vores vision på idrætsområdet med overskriften ”En aktiv kommune 

– en kommune for aktive”, men en vision skal ikke blot være skrevne ord – den skal give input 

til konkrete initiativer. Her er et par scenarier som kunne være virkelighed om føje år:  

 

Styrk de frivillige foreningsfolk  

Alle foreningsbestyrelser skal hvert år deltage i et kort og intensivt kursusforløb for 

overhovedet at kunne få tilskud fra kommunen. Kursusforløbet gennemføres i samarbejde med 

DIF og CBS, som et bestyrelseskursus, hvor såvel idrætsfaglige som bestyrelsesrelevante 

forhold gennemgås.  

Kursusforløbet skal være kompetencegivende så de frivillige foreningsledere også vil kunne 

anvende det i deres private karriere. Derudover skal foreningsledere tilbydes videreuddannelse 

i fx ledelse og samarbejde, kommunikation og innovation, økonomi herunder fundraising og 
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andre ledelseskurser. Afhængig af den støtte man får fra kommunen kan nogle af disse kurser 

være obligatoriske.  

 

Faciliteter matcher de aktuelle behov  

Skolerne har gennemgået et ”aktivitets-eftersyn”, hvor alle bevægelokaler og udendørsarealer 

er blevet gennemgået med henblik på at definere den mest optimale udnyttelse til 

motionsformål. Der er lavet er prioriteret liste med forbedringsinitiativer og de tidligere 

uudnyttede faciliteter er nu fuldt udnyttet af såvel skoler som fritidsordninger samt af 

foreninger og selvorganiseret idræt.  

Der er etableret mere indendørs gulvareal i den sydlige del af kommunen, så børn på 

venteliste er afskaffet. De nye kvadratmeter er fleksibelt opbygget, så flere forskellige former 

for idræt har glæde af de nye faciliteter.  

Mange af de større idrætsforeninger er nu gået i samarbejde og har etableret ”brugerråd” i 

flere større idrætsanlæg. Brugerrådene fungerer som lokal driftsledelse og står nu for driften af 

anlægget efter nærmere aftale med kommunen. Besparelserne herved er gået til uddannelse 

af foreningsledere.  

 

Elite og bredde  

Kommunen har en klar politik på området og har lavet en 5 års plan for, hvilke initiativer man 

vil støtte særskilt. De idrætsforeninger som er en del af denne satsning får særlig opbakning 

under forudsætning af, at man deltager i specielle uddannelsesforløb, hvor foreningsledere og 

–trænere bliver klædt på til at forvalte og drive elitesatsningen.  

Breddearbejdet er fortsat en første prioritet, men der er stor opbakning til de valgte elite-

projekter. Samarbejdet bredde og elite imellem er eksemplarisk.  

 

Idræt på tværs  

Der er et frugtbart samarbejde mellem kommunen og idrætsforeningerne, som giver sig 

udslag i særlige initiativer på flere områder fx integrationsområdet og det sociale område samt 

sundhedsområdet i øvrigt. Mange flerårige projekter for særligt udsatte bliver støttet efter en 

langsigtet plan med økonomisk opbakning.  

 

Der er på Flyvestation Værløse etableret en Højskole i samarbejde med Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor idræt er et ”linjefag” sammen med andre områder som 

fx kulturformidling, innovation, naturvejleder og statist - alt med en sundhedsfaglig basis.  

 

Højskolen fungerer i øvrigt som vandrehjem. Der er etableret grøn offentlig transport til 

stationer og de store idrætsanlæg i kommunen, så logistikken er nem, hurtig og relevant.  

 

Højskolen nyder godt af, at der er etableret et fritidscenter på området, hvor flere foreninger 

holder til bl.a. triatlon klubber, løbe klubber, cykel klubber, skater grupper og spejdergrupper 

samt flere naturgrupper. Mange selvorganiserede idrætsudøvere har også fundet vej til 

fritidscentret, der benyttes som udgangspunkt for fx søndagsløbeturen. De gode bade- og 

omklædningsfaciliteter er et stort trækplaster sammen med cafeen der drives af frivillige.  

 

Fritidscentret er i øvrigt blevet hjemsted for Furesø Frivilligcenter, der her har fået nye lokaler. 

Frivilligcentret huser et idrætssekretariat delvis bemandet med lønnet personale, men drevet 

af frivillige. Her kan man få hjælp til regnskaber, fundraising, medlemsstyring eller bare en 

snak med andre frivillige. Frivilligcentret har åbent i formiddags- og aftentimer alle hverdage 

samt i weekender.  

 

Furesø Idrætsråd har nu indgået en samarbejdsaftale med kommunen. Aftalen indebærer bl.a. 

at FIR er blevet høringsberettiget på linje med Ældrerådet. Herudover formaliserer aftalen det 

konstruktive samarbejde, som gennem de seneste år har resulteret i flere fælles projekter 

frem mod målet som blev indfriet med: ”Årets idrætskommune 2020”  
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Ny kommentar til Furesø som idrætskommune 

Kommentar af Helle Katrine Møller d. 16. maj 2012 

 

Super ideer. Tak for dem :-)  

Nogle af ideerne er allerede om ikke helt så dog i færd med at blive realiseret, men man kan 

aldrig får for meget af det gode, så måske skal vi give den lidt mere skrue? Fx med 

lederuddannelse, partnerskaber, aktive lokaler hele døgnet, flere lokaler.  

Det frugtbare samarbejde fungerer fint - det kan vi jo måle i både antal aktive og i antal 

klubber sammenholdt med andre kommuner - men også her er der måske plads til forbedring.  

Og højskolen svarer ikke helt men delvist til den radikale ide om et bæredygtighedscenter - 

super med en "krops-bæredygtigheds"vinkel på den ide. 

Kommentar af Carl Georg Rasmussen d. 31. maj 2012 

Startbanen og perimetervejen vil være ideelle anlæg til cykelsport.  

Den danske Liggecykelforening søgte sidste år om tilladelse til at afholde Danmarks-

mesterskaber på flyvepladsen, men fik afslag fra Forsvaret.  

Heldigvis støttede Furesø kommune arrangementet, som blev afholdt på afspærrede offentlige 

veje.  

Nu ser fremtiden lysere ud, når det bliver muligt at arrangere rekordforsøg med sprint på 

startbanen og landevejsløb på perimetervejen, under langt mere sikre forhold og uden at 

forstyrre trafik på offentlige veje. Her vil publikum også bedre kunne følge løb og rekordforsøg 

i en sport, der ikke støjer og forurener luften.  

Med specialcykler (velomobiler og liggecykler) er det idag muligt at opnå hastigheder på over 

100 km/t. Værløse flyveplads kunne blive et internationalt samlingssted for folk, der udvikler 

hurtigere, sikrere og mere komfortable cykeltyper, med andre ord: Fremtidens bæredygtige 

transportform. 

 

 

Mangfoldighed – en rigdom med 110 forskellige nationaliteter 

Debat af Neslihan DIksan d. 25. maj 2012 

 

Med 110 forskellige nationaliteter har vi i kommunen en rigdom, der kan komme alle borgere 

til gavn. Vi skal trække på hinandens mangfoldige viden, og det kan vi kun via kommunikation. 

Vi skal ikke være ’dem’ og ’os’, men tage udgangspunkt i hinandens forskellige baggrunde og 

komme hinanden nærmere, bl.a. gennem arrangementer som Farverige Furesø. Vi skal kunne 

tale sammen både om det gode og det dårlige uden at have berøringsangst. For man kan kun 

have fordomme om det ukendte, og så længe vi har fordomme, kan vi ikke komme et skridt 

videre, og så kan vi blive ved med at tale om integration fra nu af og til dommedag. 

Integration bør ikke være et ord, der bruges i relation til de etniske minoriteter, da alle skal 

stilles lige, alle skal have de samme rettigheder og ikke mindst påtage sig de samme pligter. I 

denne proces er respekt nøgleordet. En gensidig respekt og kulturforståelse mellem etniske 

grupper vil give et større fællesskab.  

Kulturmødet er et vigtigt redskab til at kunne bruge mangfoldigheden som en ressource. Jeg 

ønsker en kommune, hvor borgerne kan tale sammen, kan løse problemer i fællesskab, kan se 

hinanden som individer og kan se og udnytte den rigdom, der ligger i de mange forskellige 

nationaliteter vi møder i vores dagligdag.  

 

 

Mangfoldighed og tosprogethed i skolen er også en ressource, og vores folkeskoler skal 

modarbejde polariserende generaliseringer. Alle børn og deres familier skal, uanset etnicitet, 

respektere de spilleregler, der er grundlaget for folkeskolens fællesskab. Derfor skal - også 

forældre til tosprogede elever inddrages aktivt i indsatsen for at styrke tosprogede elevers 

faglige og sociale kompetencer, så disse elever får en reel chance for at få lige så meget ud af 

skolegangen som alle andre. 

 



 29 

Konkrete ideer skal løfte visionen – idræt og fritid 

Debat af Helle Katrine Møller, De Radikale d. 10. maj 2012 

 

For mig er det vigtigste ved udkastet til visionen for Furesø Kommune  

 

1. At den siger, at vi som kommune vil opføre os ordentligt. Vi skal være samvittighedsfulde, 

innovative og ambitiøse med pengene såvel som med den service, vi tilbyder  

2. At den lægger vægt på skabelsen af stærke fællesskaber  

3. At den gerne vil sikre kommunens attraktivitet gennem fokus på kreativitet og 

naturbevarelse  

 

Mange visioner lever kun i mapper på hylder. Vores vision skal kunne ses og mærkes i 

dagligdagen. Den skal med andre ord inspirere os alle til konkrete ideer og projekter. Med 

udgangspunkt i visionen kunne vi fx 

 

 

• Oprette et kunsthus, hvor musikskolen, forfatterskolen, teaterskolen osv kommer under 

samme tag og lader kreativiteten blomstre på tværs af kunstarterne til glæde for de unge selv, 

for publikum og for, nåja, fremtiden.  

• Indgår samarbejde med private investorer og/eller fx universiteter om at skabe et 

bæredygtighedscenter, der forsker og formidler (a la Eksperimentarium) om bæredygtighed i 

øjenhøjde.  

• Give alle de frivillige i sportsklubberne fri en uge om året og indkalde forældre og unge som 

vikarer. Kun få ved, at sportsklubberne drives af frivillige, så kun få ved, at der er brug for et 

ekstra nap.  

• Udvikle flyvestationen, så den både bliver et kulturelt samlingssted med et 

overflødighedshorn af tilbud, virksomheder og projekter OG en slette af ro. Skal vi ikke have et 

farmers market, hvor dyrkere og små-producenter lokalt og fra oplandet faldbyder ægte 

kvalitet?  

 

Jeg har flere ideer på lager, som jeg vil søge opbakning til. Glæder mig også til at høre, hvad I 

andre finder på!  

 

 

Ny kommentar til indlægget ’Konkrete ideer – idræt og fritid’ 

Kommentar af Peder Sundgaard, Formand for Furesø Idrætsråd d. 16. maj 2012 

 

Kære Helle Katrine  

Dejligt at læse et indlæg med ideer og forslag til konkrete handlinger - nogle mere konkrete 

end andre og andre mere flyvske end realisérbare - men sådan skal det være i en god debat.  

 

Af de 9 spændende ideer har du dog kun én på idrætsområdet. Jeg håber ikke det er udtryk 

for din prioritering, men blot fordi du ikke har fået plads til de mange gode ideer du har også 

på idrætsområdet.  

 

Det er en sød ide med at give de frivillige fri en uge om året - men de frivillige laver jo netop 

deres frivillige arbejde når de har fri ... de har ikke behov for eller lyst til at holde fri fra det!  

 

Hvis ideen gik på, at købe de frivillige fri fra deres normale arbejde og fx. sætte dem på 

skolebænken, så man på den måde kunne give dem nye kompetencer og ny inspiration til at 

udvikle deres foreninger - se det ville være en helt anden sag.  

 

Men jeg glæder mig til at læse dit næste indlæg med flere af dine "lager-ideer" på især 

idrætsområdet. 

 



 30 

Kommentar af Helle Katrine Møller d. 16. maj 2012 

Kære Peder,  

jeg venter også spændt på at se idrættens ideer. Som du ved er idrætten i Danmark frivillig-

styret. Kommunerne blander sig ikke i klubbernes drift og ledelse. Vi støtter bare efter bedste 

evne med anlæg og lokaler + et tilskud til unge under 25 år. Derfor har idrætten jo også på 

egen hånd i mange år arbejdet med visioner, bla i samarbejde med byrødderne, og når der 

ligger konkrete ideer klar, er der da garanteret politisk vilje til at støtte mange af dem.  

 

Min ide om at give de frivillige fri i en uge, går ikke ud på at frikøbe. Det går ud på at tiltrække 

flere frivillige. Dels ved bredt at gøre medlemmernes forældre opmærksom på, at det faktisk 

ER frivillige, der driver klubberne, for det er der kun få, der ved. Dels ved at give folk en lille 

hurtig hands-on erfaring i, hvad sådan en indsats kan give af fylde i livet. Det kunne man gøre 

ved at skrive ud til forældrene, at træningen i uge dit eller dat overlades til forældrene, kom til 

møde om sagen. Man kan også brede målgruppen ud, hvis man vil.  

 

Knap så konkret: Inden for idrætten synes jeg det er værd at overveje, om der skal mere leg 

og mindre konkurrence ind i sportsklubberne. Ikke som et enten-eller. Mere som et både og. I 

hvert fald kunne der gives bedre mulighed for, at begge dele kan trives ligeværdigt og lige-

prioriteret side om side. Det er mere i Folkeoplysningslovens ånd, og det er jo med hjemmel i 

denne lov, at vi tilrettelægger indsatserne i kommunerne. Fx:  

Som det er nu, prioriteres fx 1. hold over 2. og 3. hold i mange klubber. Elitetankegang 

dominerer selv i arbejdet med de helt små børn. Flere trænere, flere stævner, mere spons-

udstyr, flere sociale arrangementer osv. Børnene lærer, at nogen er mere og får mere end 

andre. Er det god folkeoplysning? Kunne man forestille sig, at nogle i klubben satsede på 

konkurrencen, mens andre i klubben satsede på det sjove samvær - og at der blev brugt 

nogen lunde de samme kræfter på de to spor i klubben? Og at man kunne sive mellem 

kategorierne i langt højere grad end nu? Jeg synes, det ville være bedre folkeoplysning at lære 

børnene, at man kan ville noget forskelligt og stadig være ligeværdige. Hvis man gjorde det, 

ville man i øvrigt fastholde mange flere medlemmer i teenagealderen. Og man kunne 

rekruttere flere frivillige. Win-win situation!  

 

Klubberne kunne også tilbyde faste hold på tværs af aldre og køn. Hvorfor ikke have drop-ins, 

hvor man på tværs af alder, køn og evne inden for en sportsgren kan samles og udøve idræt, 

fordi det er sjovt og fællesskabsfremmende? Fx massezumba ved Furesøen hver lørdag kl. 11. 

Beachvolley, smutstens-kastning, find selv på flere. Alle der vil, kan droppe forbi. Fordi det er 

sjovt. Og sundt. Og man kan betale en deltager-fee på stedet. Nemt og bekvemt. Eller åbne 

klubber i en måned, hvor man frit kan komme og træne med og se, om det er noget for en - 

Sport2Go konceptet. Kommunen kunne koordinere.  

 

Jeg har også sagt mange gange i idrætskredse, at jeg gerne ser flere større stævner. Jeg ville 

elske at se Special Olympics i Furesø. Eller et verdensmesterskab i Ironman. Eller nordisk 

mesterskab i optimist, springgymnastik, boksning, ældre-kajak - sportsgrenen er ikke det 

afgørende. Det afgørende er, at vi får gang i den.  

 

Og så synes jeg selvfølgelig, at vi skal have udvidet kapaciteten. Alt for mange træningstimer 

aflyses pga lokalemangel. Det sætter klubberne i en utålelig situation, så det skal der rådes 

bod på. Ved at leje lokaler i erhvervsområderne eller ved at bygge nyt. Jeg tror mest på det 

første som tingene ser ud lige pt, og mens vi venter på, at Flyvestationen bliver renset og 

åbnet, og vi kan tage lokalerne dér i brug.  

 

Frivilligcentret er ved at staffe en bogholder-enhed, der kan bistå foreningerne med 

regnskaberne, og det er jo også en fin service at have arbejdet for. Et statsligt/kommunalt 3-

årigt projekt er i færd med at finde unge udsatte og give dem gratis medlemsskab af en klub. 

KFIU arbejder i øjeblikket med en Furesø-partnerskabsmodel, hvor klubberne får mere ansvar 
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og ejerskab, og vi ønsker også flere åbne anlæg, fx streetsport, parkour osv. Vi har puljer til 

events og særlige tiltag, som alle kan søge fra.  

 

Vi kan gøre mange ting bedre her i Furesø. Men vi skal dæleme også glæde os over det, vi gør 

godt. For idrættens frivillige gør det faktisk så godt - så EMINENT godt - at vi har LANDETS 

HØJESTE idrætsdeltagelse. Vi har et hav af MESTRE - på verdensplan, nordisk plan og 

landsplan - inden for en række sportsgrene. Lad os dvæle lidt ved det, mens vi genererer 

ideer. Og forholder os til, hvor mange ideer, vi kan realisere med de ressourcer, vi har.  

 

Og jo, jeg har stadig flere på lager. Men nu giver jeg ordet til FIR, der sikkert har en lille verbal 

russerfinte klar!  

 

 

Kommentar 

af Helle Katrine Møller d. 16. maj 2012 

 

Kære Peder, igen!  

Jeg glemte at sige, at det udviklingskontor, jeg foreslår, naturligvis også skal virkeliggøre ideer 

på idrætsområdet, ligesom det nærmest goes without saying, at der skal være idrætstilbud på 

flyvestationen og i byudviklingen. Du er altid med i mine tanker!  

 

Kh  

Katrine 

 

 
Stor fælles kulturarrangementskalender for alle i Furesø 

Debat af zanne Jahn d. 23. maj 2012 

 

Det er i dag nærmest umuligt at få et overblik over hvad der foregår af kulturelle 

arrangementer i Furesø. Noget står på Kommunens hjemmeside andet står på Kultunaut. Så er 

der de forskellige foreninger som annoncere i egne kalendere og kulturhusene og 

udstillingsstederne har deres kalendere. Rigtigt mange af foreningerne komme slet ikke ud 

med deres arrangementer og det er så ærgerligt, når der er så rigt et kulturliv i Furesø, at det 

ikke når ud til mange flere.  

 

Vi mangler en stor fælles kalender for alle åbne kulturarrangementer, som beskriver om alt det 

som foregår i Furesø Kommune. De professionelle, amatører, foreninger og kulturhuse m.m. 

 

 

Nyd udsigten 

Debat af Heidi Storck d. 20. maj 2012 

 

I Furesø er vi nøjsomme med økonomien og nænsomme ved miljøet. Men tager vi os også tid 

til at nyde naturen, i gang, i løb, på cykel, mens vi svømmer i svømmehallen og i Furesø.  

 

I Fremtidens Furesø skulle der egentlig også være mulighed for at nyde naturen siddende.... i 

en lun sauna. Hvorfor skal man tage helt Charlottenlund Søbad eller langt op i Sverige for få at 

sådan en oplevelse, når vi er omgivet af så storslået natur, som vi er her i Furesø?  

 

Til illustration af ideen har jeg linket til et billede fra en sauna, der ligger oppe ved Göteborg: 

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/f8/51/5b/utsikt-fran-en-av-flera.jpg  

 

Furesø er valget, når man er til karriere, komfort og kvalitet i hverdagen ;-) 
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Kultur og Fritid  

Debat af Preben Sandberg Pettersson d. 11. maj 2012 

 

Jeg ønsker et blomstrende kultur-, fritids- og idrætsliv i Furesø. Vi skal skabe rammerne for 

mangfoldigheden og for de frivilliges engagement til gavn for borgernes fysiske og mentale 

sundhed. I min vision har vi gode lokale kulturhuse og gode tilbud til borgere, hvad enten det 

er ældre, børnefamilier eller unge til at bruge vores naturværdier, sportsfaciliteter, grønne ude 

arealer og kulturtilbud. Der skal både være plads til professionelle og amatører, foreninger og 

street sport, udøvende deltagere og publikum.  
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Attraktiv grøn bosætningskommune 
 

Mere liv på landet  

Debat af Elisabeth Rasmussen, økologisk landkvinde, Stengården d. 03. juni 2012  

 

Furesø kommune har mange flotte land- og naturområder. Adgangen til disse bør øges for alle 

der bor i byerne og der bør være flere aktiviteter i disse områder. I Furesø kommune findes 

mange gamle landbrugsejendomme og bygninger i det åbne land. Ofte bliver disse ombygget 

og udbygget til store liebhaverboliger. Furesø kommune bør åbne mulighed for at flere 

personer sammen kan købe og indrette flere mindre boliger i gamle landbrugsejendomme og 

huse i det åbne land.  

 

Vi vil gerne knytte bybefolkningen tættere til naturen på landet. Alle har en glæde ved at 

komme ud og opleve at der også er plads til naturen i det dyrkede land. Vi vil gerne have gode 

stiforbindelser omkring vores landbrug så lokalbefolkningen kan gå og cykle spændende ruter 

og komme tæt på dyr og planter. Der skal etableres flere cykelstier, vandrestier, motionsstier, 

ridestier m.v. i kommunens landområder. Der er plads til alle.  

 

Vi ønsker at der kommer mere liv på landet, flere mennesker og flere arbejdspladser ved at 

der etableres små butikker og traktørsteder flere steder i kommunens landområder.  

 

Fødevareproduktion og jordnær aktivering i Furesø kommune  

Storskala fødevareproducenter findes ikke i Furesø – og vil nok heller ikke i fremtiden være at 

finde her. Men at understøtte eksistensen af mindre fødevareproducenter kan godt være en 

vision for kommunen fremover. Produktion af fødevarer og pasning af dyr kan være 

arbejdspladser til mennesker, der ikke normalt har let ved at klare sig på det hektiske danske 

arbejdsmarked. Mange unge der er under aktivering kan have stor glæde af at arbejde med 

dyrkning af fødevarer, pasning af dyr og lettere produktion af fødevarer. Lokal produktion og 

afsætning af fødevarer og afsætning i nabobyer kan være bæredygtigt. Produktionen kan 

etableres som forpligtende partnerskaber mellem private virksomheder og Furesø kommune 

om aktivering af unge. For at lette opstarten af fødevareproduktionen kan den foregå på 

kommunens jord.  

 

 

Vision for Furesø 

Debat af Henrik Vester Christensen d. 09. maj 2012 

 

Min hensigt med en vision for kommunen er at forsyne de nuværende borgere med den højest 

muglige kvalitet, på de punkter hvor Kommunen har berøring med borgeren.  

En anden hensigt er at gøre kommunen attraktiv for de borgere der i hovedsagen deler 

opfattelse med visionen og på den måde tiltrække tilstrækkeligt med nye borgere til at sikre 

fornyelse og videreudvikling af kommunen, samt ikke mindst sikre kommunen en sund 

økonomi baseret på sunde aktive borgere.  

1. Vort absolut #1 aktiv er en utrolig nærhed til mark, skov og sø samt et allerede etableret 

idrætsliv både i bredden og elite baseret. Der er her vigtigt at der etableres et 3 strenget sti 

system der omfatter hele kommunen, med 3 strenget menes ridning, cykling og gående.  

2. Kommunen ejer eller har planlægningsmyndighed over 2 meget store unikke 

naturparklignende områder, Farum Golf- og Naturpark og Flyvestationen, her skal kommunen 

sætte med med en focuseret og maximal påvirkning der sikrer at der leves op til allerede 

kontraktfastsatte betingelser, men også til stadighed sikre at disse områder er til maximal 

gavn for borgererne på hvem de vil virke som magneter med til stadighed forbedrede og 

opdaterede natur oplevelser.  
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3. Vi har i Kommunen 2 erhvervsområder, jeg indser at disse områder har betydning og at de 

er meget svære at forandre på både kort og langt sigt. Jeg tror ikke på at en kommunes 

borgere søger arbejde lokalt, dog er der givet et segment af job der ikke kræver den store 

uddannelse hvor dette er tilfældet. Hvis man hæver blikket lidt og ser ud, ser vi Tyskland som 

verdens største energilaboratorium.  

Jeg vil foreslå at vi ønsker at se Furesø som danmarks energilaboratorium, det må klart hænge 

sammen med en aktiv kommunal indsats for at hele den kommunale bygningsmasse forsynes 

med grøn energi der indkøbes fra virksomheder der etablerer sig i nærområdet, det er ikke 

simpet, men kunne efter en nærmere analyse indeholde tiltag der vil være i tråd med 

tendenser både nationalt og internationalt. Det kræver dynamik og initiativ og også nogen 

vildskab på niveau med det vi så tidligere i kommunens hsistorie på Idrætsområdet. Kunsten 

er så at undvige de mulige negative følgevikrninger.  

4. Kommunen skal blive selvforsynende på Økologi  

5. Kommunen skal blive selvforsynende på Energi  

6. Kommunens børneområde skal have en aktiv idræts- og naturpolitik der sikrer at børn 

eksponeres til vore naturskabte fortrin.  

7. Alle elever skal sikres et udlandsophold på mi. 3 måneder i løbet af deres skoletid, vi ønsker 

at være og fremstå som deltagere i den globale verden og skabe aktive, deltagende borgere 

der ser hele verden som sit virkefelt, men med Furesø som den evige kilde til inspiration som 

oprigtighed og ærlighed står for.  

8. Kommunen skal markedsføres akktivt, vi får alt det tidligere omtalte og ønsker at høste 

med over gennemsnittet skatteborgere, der vil være med i de mange nødvendige processer, 

der helt kalrt vil komme til at kræve frivilligt arbejde.  

9. Kommunen vil selvklart søge digialisering til det ekstreme, herigennem frigives kræfter til 

det der er svært fra det transaktionsorienterede der er simpelt. 

 

 

Konkrete ideer skal løfte visionen 

Debat af Helle Katrine Møller, De Radikale d. 10. maj 2012 

 

For mig er det vigtigste ved udkastet til visionen for Furesø Kommune  

 

1. At den siger, at vi som kommune vil opføre os ordentligt. Vi skal være samvittighedsfulde, 

innovative og ambitiøse med pengene såvel som med den service, vi tilbyder  

2. At den lægger vægt på skabelsen af stærke fællesskaber  

3. At den gerne vil sikre kommunens attraktivitet gennem fokus på kreativitet og 

naturbevarelse  

 

Mange visioner lever kun i mapper på hylder. Vores vision skal kunne ses og mærkes i 

dagligdagen. Den skal med andre ord inspirere os alle til konkrete ideer og projekter. Med 

udgangspunkt i visionen kunne vi fx 

 

 

• Byudvikle nænsomt. Vores bykerner og hovedstrøg trænger i ekstremt høj grad til en bevidst 

og generøs arkitekturplan, der især giver hovedstrøg og indfaldsveje et markant løft ind i 

nutiden og skaber den attraktivitet, vi ønsker. Og hvis vi overhovedet skal udvide boligmassen 

skal det mest ske i højden, ikke i bredden, for det går ud over naturen.  

• Indføre Sød September. En hel måned med høflighed og opmærksomhed i det offentlige 

rum. Hvor der skal holdes tilbage og vinkes frem i trafikken. Hvor man er tålmodig i 

supermarkedet. Hvor der smiles og nikkes venligt på p-pladser og i biografkøer. Dét vil i dén 

grad virke sundhedsfremmende og stress-reducerende. Måske gider vi slet ikke gå tilbage til 

mig-først kulturen, når vi går ind i oktober…  

• Lade store naturområder være naturlige på naturens præmisser. Hvor der ikke belægges og 

plejes og nusses og afsprittes, men bare går nogle får og holder bevoksningen lidt nede. Hvor 



 35 

man kan opleve pladder og pløre, råd og damp, og rigt dyre- og planteliv. Andre naturområder 

gives fri til motionisterne.  

 

Jeg har flere ideer på lager, som jeg vil søge opbakning til. Glæder mig også til at høre, hvad I 

andre finder på!  

 

 

 

Visioner fra Furesø By og Land 

Debat af Bernt Petersen d. 22. maj 2012 

 

1. Udarbejdelsen af en arkitekturpolitik for Furesø Kommune med tilhørende 

designmanual og beplantningsplan, lig med projektet for Farum Kaserne, samt en trafikanalyse 

og trafikplan for Furesø.  

 

2. Udarbejdelse af designmanual og tilhørende beplantningsplan for Farum 

Industriområde. Det mangler i det foreliggende lokalplanudkast.  

 

3. Revision af lokalplaner og udarbejdelse af tilhørende bevaringsvejledninger, der 

tilgodeser og fremhæver de forskellige landsbysamfunds egenart.  

 

4. Forvaltning og politikere skulle i højere grad nedsætte arbejdsgrupper/følgegrupper af 

interesserede borgere og foreninger, der kan arbejde med visionerne, hvis man vil opnå 

en kvalificeret borgerinddragelse.  

 

5. Furesø By og Land har tidligere fremsendt kompendier med forslag til  

- revision af lokalplaner og bevaringsvejledning for Farum Hovedgade og Farum Landsby 

- projekter for Farum Midtby  

- projekt for Bybækgrunden  

- forslag til renovering af Sejlgården, som nu er realiseret, desværre ikke helt i 

overensstemmelse med lokalplan og byggetilladelse. 

 

  

Vision vedr. genopførelse af sognegården ved Farum Kirke 

Debat af Bernt Petersen d. 22. maj 2012 

 

Farum Kirke med omkringliggende bygninger udgør en væsentlig del af Farum Landsby og er 

landsbyens ansigt mod vest. Brand og efterfølgende nedrivning af de 2 sognegårdslænger 

giver mulighed for en revurdering af det samlede område.  

 

Som det ses på vedlagte foto er der efter nedrivningen opstået et fint indblik til både kirke, 

præstegård og de 2 tilbageværende originale bindingsværksbygninger.  

 

Denne situation har været drøftet indgående i ”Furesø By og Land” og ”Beboerforeningen 

Farum Landsby”. I begge foreninger er der enighed om, at nye muligheder er opstået og at vi 

står i en situation og med handlemuligheder, som kun er til stede med 50 -100 års 

mellemrum.  

 

Forud for branden var området allerede under ændring, idet der var planlagt ny 

parkeringsplads på marken mod vest samt nedrivning af den eksisterende graverbolig med det 

formål at indrette yderligere kontorfaciliteter. Efterfølgende har menighedsrådet i stedet 

ønsket at opføre en ny præstebolig på grunden.  
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Nedrivning og genopførelse af præstegårdslængerne er behandlet på møde i planudvalget 6/12 

2011, hvor der blev givet tilladelse til nedrivning og genopførelse med diverse specifikationer 

og under forudsætning af, at man udarbejdede en helhedsplan for det samlede område.  

 

I marts 2012 er begge foreninger af kommunens byplanarkitekt Torben Høj blevet inviteret til 

en fælles drøftelse af denne helhedsplan. Denne drøftelse har endnu ikke fundet sted.  

 

Som det fremgår af Lokalplan 44 og Bevaringsvejledning Farum Landsby, har 

Beboerforeningen Farum Landsby og Furesø By og Land haft et godt og konstruktivt 

samarbejde om disse planer.  

 

I lokalplanen står bl.a. om baggrunden ”Der har gennem flere år været et ønske fra såvel 

Farum Byråd som Beboerforeningen Farum Landsby og Foreningen Det Gamle Farums Venner 

(nu Furesø By og Land), at få udarbejdet en bevarende lokalplan, som kan være med til at 

sikre det værdifulde miljø i Farums ældste del, Farum Landsby”.  

 

I bevaringsvejledningen står bl.a. om dens formål ” Bevaringsvejledningen er resultatet af et 

mangeårigt samarbejde mellem landsbyens beboere og Farum kommune, og er dermed i vid 

udstrækning et udtryk for, hvad beboerne ønsker at bevare, hvordan ændringer ønskes 

foretaget og ikke mindst hvad man ønsker at undgå i fremtiden. Vejledningen er således ikke 

en kommunal tvang overfor beboernes frie udfoldelse og smag.  

 

Bevaringsvejledningen er et redskab, som – sammen med lokalplanens bestemmelser – skal 

være med til at sikre, at bygningsmæssige forandringer sker efter det fælles mål”.  

 

Ovenstående citater understreger de fælles mål og helhedsplaner. Det er på denne baggrund, 

vi har udarbejdet en skitse, som nytænker hele området og i højere grad tager hensyn til de 

originale, bevaringsværdige bygninger og ikke genopfører de to nedbrændte længer, som var 

et sammensurium af stilblandinger og farver.  

 

I stedet for at etablere en skæmmende parkeringsplads ud mod det åbne land, kunne man 

inddrage arealerne fra den nuværende materialgård til parkering med let adgang til kirken og 

desuden bygge en ny sognegård med kirkegårdsadministration på grunden, en arkitektonisk 

indpasningsopgave, der findes mange gode eksempler på. Materialgården kunne, som vist på 

tegningen, flyttes til arealet, hvor man vil etablere en parkeringsplads.  

 

En ny præstebolig kunne i stedet etableres i den i øjeblikket ledige Rytterskole. Det ville 

samtidig være en prisværdig indsats for kulturarven i Farum Landsby.  

 

Vi er klar over, at vi med disse forslag griber ind i igangværende sagsforløb, men opfordrer 

alligevel til at forvaltningen i samarbejde med menighedsrådet nedsætter en arbejdsgruppe 

med deltagelse fra Furesø By og Land og Beboerforeningen Farum Landsby.  

 

Vi håber dermed at kunne fortsætte det gode samarbejde, som ligger til grund for lokalplan 44 

og bevaringsvejledningen.  

 

Vi opfordrer til, at alle involverede vil gribe denne unikke mulighed for at skabe smukke og 

langtidsholdbare løsninger for vores fredede kirke og dens nærmeste omgivelser. 

  

 

Furesø Bevaring 

Debat af Anders Riiber Høj pva. bestyrelsen for Furesø Bevaring d. 20. maj 2012 

 

Foreningen Furesø Bevaring virker for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, 

som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes 
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gennem korrekt restaurering. Foreningen bidrager således til at de store kvaliteter der findes i 

kommunens lokalområder bevares og styrkes.  

 

Furesø Bevaring giver støtte på vilkår beskrevet i bevaringsforeningens vedtægter.  

Furesø Bevaring søger midler fra offentlige og private til brug for sit virke.  

 

Furesø Bevaring er en videreførelse af Farum Bevaringsfond, som har haft stor betydning for 

bevarelse af den kulturhistoriske arv i lokalområdet.  

 

Når Furesø Bevaring får mulighed for at virke i hele kommunen - og kommunen anerkender 

foreningens indsats og indgår partnerskab bl.a. med nødvendig støtte til foreningens arbejde - 

vil Furesø Bevaring yde et vigtigt bidrag for at realisere byrådets gode vision for vores 

allesammens Furesø Kommune. 

 

  

Skal Kumbelhaven ødelægges? 

Debat af Elsebeth Rishede d. 10. maj 2012 

 

Skal Kumbelhaven ødelægges?  

 

Vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen handler ikke kun om Bybækgrunden, men om hele 

Farum midtby og dermed også Kumbelhaven. Her skal bygges huse til boliger og erhverv. Det 

meste af græsset forsvinder, dermed også fodboldbanen og den gode legeplads.  

 

Skal vi virkelig give afkald på et af vore få åndehuller i midtbyen? Kumbelhaven ligger lige der, 

hvor vi alle kommer hver dag. Den bruges af daginstitutionerne, til familiearrangementer, af 

hundeluftere, folk på vej til stationen eller bussen, fodboldspillere, til cyklisttræning og til bare 

at gå en tur eller sidde i solen.  

 

Nogle af planerne ligger længere ude i fremtiden, men det er allerede nu, vi skal være aktive 

og give vores mening til kende.  

 

Ole Midtgaard  

Bente Nielsen  

Elsebeth Rishede  

Ryttergårdsvej 16 og 18 

 

 

Genåbning af genbrugscontineren i Værløse 

Debat af Per Arleth d. 21. april 2012 

 

Stedet hvor kommunens beboere kunne hente gratis ting og genbruge dem findes Farum og 

burde også eksistere i Værløse igen.  

Det ville også være til gavn for miljøet.  

Alt for mange brugelige ting går til spilde i stedet for at blive til gavn og glæde!  

 

Det ville ikke kræve meget mere kontrol og arbejdskraft, hvis det f.eks.blev et lukket område 

med adgang via sygesikringskort eller lignende. 

 

 

Hareskovtrafik 

Debat af Finn Løkkegaard d. 26. april 2012 

 

I 1970erne drøftedes en omfartsvej til Hareskovby. Genåbning af en vej fra Fægydens 
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udmunding og op til stationen samt etablering af en fortsættelse fra stationen til krydset 

Skovmoseallé/Gl. Hareskovvej. Den kom ikke bl.a. af hensyn til butikkerne på Gl. Hareskovvej. 

Siden er der blevet lavet lappeløsninger af hensyn til sikkerheden og mod den gennemgående 

trafik på vejen. Nu eksisterer butikkerne ikke mere, men man drøfter oprettelsen af en 

dagligvarebutik. Sådanne problemer vil kunne løses ved at etablere den omkørselsvej, som 

blev forkastet i 1970erne. Samtidig kunne man omdanne den del af skoven, der således vil 

blive omkranset af den nye omfartsvej og Gl. Hareskovvej til en park, hvor der kunne oprettes 

en dagligvarebutik over for det tidligere butiksområde på Gl. Hareskovvej og eventuelt 

ældreboliger op mod stationen.  

 

 

Ny kommentar 

Kommentar af Ingvar Frier d. 16. maj 2012 

 

De oprindelige planer for omfartsvejen var rigtig nok fra Fægyden op til stationen, men herfra 

videreført langs jernbanen ind i Gladsaxe Kommune til efter rideklubben - ideen var at den 

gennemkørende trafik blev ledt helt uden om Gl. Hareskovvej. 

 

 
Kommentar  

af Anders Riiber Høj d. 20. maj 2012 

 

Furesø Kommunes 4 største værdier er:  

1. Vores naturskønne omgivelser, som ligger let tilgængelig lige uden for hoveddøren, uanset, 

hvor i kommunen man bor  

2. Beliggenheden nær København, med let adgang til alle Hovedstadens tilbud og 

arbejdspladsen  

3. Masser af aktive og engagerede borgere, der tager ansvar og har overskud til at bidrage 

positivt i foreningslivet og idrætsklubber  

4. Vores mange attraktive lokalsamfund - store som små - det er i lokalsamfundet Furesø-

borgerne bor og der er noget for enhver smag, samt en udbredt bevidsthed blandt borgerne 

om, at lokalsamfundene skal bevares og udvikles, så de forbliver levende og attraktive for 

både nuværende og kommende Furesø-borgere.  

 

Jeg vil mene, at byrådet er på rette spor med det histidige resultat af visionsprocessen. Og 

forvaltningen har allerede taget visionen til sig, senest set i Hareskovby, hvor forvaltningen har 

gennemført en genial trafiksanering af Gammel Hareskovvej, der prioriterer at give plads til 

cyklister, fremfor som hidtil at lade trafikken foregå på bilernes præmisser. Og Planudvalget 

har lige så positivt bestemt, at borgerne i Hareskovby atter skal gives mulighed for at købe 

vores dagligvarer i en hensynsfuldt indpasset lokal butik (fremfor at diktere at Hareskovbys 

3.600 borgere ikke må kunne købe ind lokalt og fortsat skulle tvinges til at køre til 

dagligvarebutikkerne i Bagsværd, Herlev eller Værløse).  

 

Derimod bør man tænker sig om nogle ekstra gange, inden man overvejer at anlægge en 

omfartsvej gennem skoven via Hareskov Station, samt inddrage skov til boligformål. Der er 

INGEN saglig grund til at lægge mere asfalt og fremme privatbilismen i Hareskovby. Den 

tidsalder er forbi. Og skoven er det mest værdifulde vi har - den har vi slet ikke råd til at 

asfaltere. Heller ikke for at bygge ældreboliger eller butikker. 

 

 

Furesø Kommune blandt landets mest attraktive bosætningskommuner 

Debat af Per Kattrup d. 08. maj 2012 
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Mine visioner for en fremtid for Furesø Kommune bygger på respekten for fortiden til 

anvendelse for fremtiden. Vi skal anvende det historiske og naturrigdommene til at gøre 

grønne og levedygtige visioner til en naturlig virkelighed med livskvalitet og oplevelse for 

fremtidens borgere og beboere i det vi kunne kalde“HOVEDSTADENS HAVE”.  

 

Visionen for Mølleåen:  

 

Visionen for Mølleåen, tidligere kaldet ”Furestrømmen”, et å-system tværs over Nordsjælland 

fra Øresund til Roskilde Fjord.  

 

Hvorfor skulle vi ikke kunne ro, sejle og gå fra Øresund ad Mølleåen via Furesø, Farum sø, 

Bastrup sø, Burre sø og Græse å og til Roskilde Fjord? Sådan som man kunne i Vikingetiden.  

 

Hvem elsker ikke at færdes i den Svenske natur?  

 

Jeg har færdes meget langs/på Lagan-elven, og hvilket fantastisk naturområde. Der er bare 

det ved det, det ikke er naturlig natur, men menneskeskabt natur, for at bruge vandkraften.  

 

Nedenstående vision, er et sådant projekt, lavet i visionssamarbejde med Allan Lassen, som i 

mere end 35 år, har engageret sig omkring dette emne, haft en vision som denne, til fordel for 

alle slags naturmennesker.  

 

Forestil dig nu  

- At man udvider de nuværende åer fra Farum sø og til Roskilde Fjord, så de bliver så brede, 

at man kan ro i kajakker eller kanoer på dem.  

 

- At åerne er opstemmede, så der dannes små damme, hvor der kan fiskes, og at åbrinkerne 

er farbare, så man kan gå hele vejen langs med å-systemet.  

 

- At der lidt væk fra åbrinkerne er et tæt pilekrat, der forhindrer dig, og andre, i at trænge ind 

på private områder eller områder som af en eller anden grund skal beskyttes.  

 

- At der i udkanten af pilekrattet vokser der brombær, som du kan plukke og spise. Brombær 

forhindrer folk at trænge igennem det levende hegn af pile buske og træer.  

 

- At der er bålpladser, hvor man kan hygge sig og slappe af.  

 

- At der er små primitive hytter eller Gammer med plads til op til 20 personer til overnatning 

og ly for en evt. regnbyge.  

 

- At der langs å-systemet er der små huse, ligesom ledvogterhuse. I disse huse bor de 

mennesker der vedligeholder å-systemet.  

 

- At husene bruges til en slags kiosker, eller the-huse som i det sydlige England, hvor 

almindelige mennesker ved 16 tiden opstiller borde og stole og serverer the og evt. en lille 

kage. Det vil være muligt at have plads til 20-30 små huse. Hyggeligt ikke?  

 

Et system som dette bør bygges og vedligeholdes af unge mennesker, som ikke er bange for 

at tage fat. Unge mennesker der ikke kan få et job. Det er gjort før, og det kan gøres igen.  

 

Forestil dig hvilket fantastisk område det vil være for rigtigt mange mennesker, både for dem, 

der bor i kommunerne og dem som helt sikkert vil komme langvejs fra igen og igen.  

 

Vi har dyrehaven og Mølleåen fra Furesø og til Øresund, som minder om dette, men denne 

vision/projekt vil være langt mere attraktivt.  



 40 

 

Som Bosætningskommune vil det være et trækplaster, fordi der ikke vil være noget lignende, 

som kommer i nærheden af denne type af rekreativt område.  

 

Visionen/Projektet vil involvere mindst 3 kommuner, og kan udvides til også at omfatte 

Damvad Å.  

 

Tænk dig godt om. Hvad vil det betyde for:  

- Befolkningen i hovedstadsregionen at få ”et enormt rekreativt område”.  

- De 3 kommuner som å-systemet gennemløber fra Farumsø til Roskilde Fjord, for ikke at tale 

om de kommuner der ligger nedenfor Farum sø i å-systemet. De vil også kunne mærke at man 

nu kan ro/gå/sejle tværs gennem Nordsjælland.  

- Beskæftigelsen af de unge mennesker, som mangler arbejde.  

- Muligheden for at indtænke økologi i projektet.  

- Fiskemulighederne.  

- Fuglelivet og insekterne.  

- Gåture  

- Naturoplevelserne.  

- Undervisning i natur og brug af naturen.  

 

Hvorfor Furesø Kommune?  

Fordi vi først og fremmest bærer historien, har naturens gave i vor kommune med de rette 

udviklingsmuligheder og fordi sammenlægningen mellem Værløse og Farum kommune har 

forandret os til et frydefuldt svanepar med forsyn og rummelighed.  

 

Og fordi vi politikere tør tage og åbne for vore indre slusers vidtfavnende styrke og i tider med 

nød og nedskæringerne, ulidelige, men ofte nødvendige , kan se mulighederne omkring os.  

 

Derfor står jeg gerne i front med dette projekt/vision, hvor Furesø Kommune vil sætte en høj 

standard som andre kommuner bør følge, fordi visioner og kultur, livskvalitet ingen grænser 

har eller tilhører en enkelt kommune eller sted.  

Vi vil i Furesø Kommune være den frontkommune, de andre gerne må lære af og som vi gerne 

vil samarbejde med som landets måske mest attraktive bosætningskommune, hvor der 

værnes om naturen, som bruges af de mange og som vil velværet og livskvaliteten for alle 

aldre. Vi vil gøre Furesø Kommune til Hovedstadens Have - stedet at leve , opleve og bo i - og 

som kan bruges af de mange.  

 

Dette første oplæg ønsker jeg bliver taget op til debat med en række positive og kreative 

indlæg fra borgerne , så vi sammen på det kommende borgermøde kan finde og få de rigtige 

fælles beslutninger 

Ny kommentar 

Kommentar af Troels Brandt d. 10. maj 2012 

En forjættende vision for Mølleåen fra Per Kattrup? Realistisk er den ikke:  

 

1. En tværgående vikinge-vandvej har ingen historisk eller arkæologisk baggrund, men vi kan 

finde andre spændende historiske spor i området.  

2. På grund af beliggenheden op ad det tørre hovedvandskel er afvandingsbassinet så lille, at 

selv fortidens større vandstrøm kun kunne trække den lille øvre vandmølle ved øvre Hestetang 

nogle timer om dagen. Øvre Mølleå bliver aldrig Lagan.  

3. Strækningen fra Furesø til Buresø har været fredet i over 60 år og er nu nationalt geologisk 

interesseområde og et værdifuldt EU Natura 2000-område - bl.a. på grund af dalbundenes 

enge og moser, hvor et kanal- og opstemningsanlæg er i total modstrid med formålet – og 

dermed umuligt. Det er derfor i givet fald kun de eksisterende søer, man kan satse på til 

rekreativ brug af vandet i vor kommune.  
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4. Hvad den ”tørre del” af visionen angår, er der allerede gang-/cykelsti fra Fiskebæk langs 

Mølleåen og Græse Å til Slangerup, samt National Cykelrute 2 fra Farum til Roskilde Fjord (se 

www.fnv.dk). Naturstyrelsen har de senere år indrettet bålpladser og shelters langs og i 

nærheden af stierne – der er endda et par hoteller og en campingplads. Adgangen er der altså, 

men mulighederne bør udnyttes bedre.  

-----  

Grundtanken bag Per Kattrups vision er helt rigtig. Man skal altid udnytte sine stærke sider. 

Vort stærkeste særpræg er boligstrukturen i kombination med den smukke natur, som vi bl.a. 

har i Naturparken, Hareskovene, Furesøen og Stavnsholt/Ravnsholt-kilen. Vores nære adgang 

til naturen for alle har ifølge undersøgelserne været med til at tiltrække en meget stor del af 

indbyggerne. Naturen skal vi sikre, pleje og bruge - og ikke ødelægge med unødig støj, beton 

og stål. Vi kan konstatere, at Egedal indretter vandland og Allerød golf-paradis og antageligt 

rekreativt center (i grusgravene) tæt på vore grænser, så vi kan etablere os som det attraktive 

bosætnings-smørhul i midten med let forbindelse til storbyens vækstcenter. Det er bedre og 

billigere for os i forhold til så meget andet. Visionerne på natur- og landskabssiden må især gå 

på at få udnyttet mulighederne på Flyvestationen, så den og Søndersø indgår i helheden - og 

så i øvrigt satse mere målrettet på de bestående værdier, hvor vi er omgivet af naturpark med 

nationalpark-lignende kvaliteter.  

 

Potentielle tilflyttere skal vide - og føle sig trygge ved - hvad Furesø Kommune vil. Den tillid 

genopretter vi ikke, hvis vi kaster os ud i flere usikre storprojekter. 

 

 

Naturområder – bevarelse og sammenhænge 

Debat af Værløse Naturgruppe d. 27. april 2012 

 

Hovedpointer 

1. Furesø kommune skal være en aktiv naturkommune. 

Det betyder, at Furesø kommune skal sikre masser af naturareal af høj kvalitet, skal sikre 

areal til økologisk funktionelle natur-sammenhænge, skal pleje naturen optimalt og skal sikre 

arealer med natur på en måde, så arealet ikke senere kan omdannes til andet. Furesø 

Kommune skal sørge for, at registrere naturlignende områder, der endnu ikke er registreret 

som beskyttet natur. Det gælder især offentligt ejet ejendom, men også privat. Vedr. private 

lodsejere skal Furesø kommune føre en aktiv dialog om det gode og attraktive ved at have 

registreret natur på ejendommen. 

 

2. I Furesø Kommune skal naturen have plads - denne plads til naturen og pleje af naturen 

skal sikres for fremtiden.  

Vi foreslår derfor, at Furesø kommune: 

a). Freder Bringeslugten med henblik på fremme af ”tør græsland” og at fredningen følger de i 

forhold til DN’s oplæg justerede grænser som fredet af Fredningsnævnet med kendelse af 12. 

september 2008. 

b). Freder Søkilen mellem Værløse by og Ryget Skovby som grøn landskabskile. 

c). Freder området mellem Værløse Golfbane, Præsteskov/Ryget Skov og Ryget Skovby for at 

sikre det som åbnet landbrugsareal. En sådan fredning er i overensstemmelse med de gamle 

Fredningsplanudvalgs ønsker. 

Med de to sidstnævnte forslag til fredninger vil der være en sammenhængende fredning og 

naturkorridor rundt om Ryget Skov/Præsteskoven med forbindelse til Oremose fredningen. 

d). Freder resten af det gamle Flyvestation Værløse med de fredningsgrænser, der blev fredet 

af Fredningsnævnet med kendelse af 12. september 2008. 

e). Furesø Kommune bør overveje mageskifte af jord med ’Kuben’ i Jonstrup, således at 

vådområdet sikres mere dynamik og at byggeriet, som er planlagt på bakken ved det gamle 

Jonstrup Seminarium, i stedet kan placeres mellem Kr. Værløsevej og Ryget Skovby. Det vil 

være til stor gavn for naturen: Et vådområde genoprettes og kan afvande naturligt til Mølleåen 

(vandløbet, som løber fra Søndersø til Jonstrup Å). Denne lille Mølleå kan genåbnes og få fri 
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hydrologi. Der etableres naturmæssig vådbundssammenhæng mellem Søndersø over 

Flyvestation Værløse med vandhuller til Jonstrup Vang. Et bebygget areal i forbindelse med 

Ryget Skovby nedlægger kun en kornmark. Med mindre dette areal fredes, vil der under alle 

omstændigheder komme bebyggelse der. Så gør det nu hvor mageskifte kan sikre natur et 

andet sted. 

f). Genoprette det såkaldte Borup Sø-område til temporær sjapvandsområde uden 

sammenhængende vandforbindelse til Bundså. Det skal være et område til fremme af padder 

– og som føde for kommende par af hvid stork på Flyvestation Værløse. Området er i dag af en 

sådan karakter, at det normalt er for vådt til dyrkning. 

 

3. Grønne korridorer i større perspektiv. 

 VNG skal især pege på: 

1. Hareskovkilen mellem Furesø og Bundsådalen over Flyvestation Værløse og Bringeslugten 

2. Banesletten/Søkilen mellem Farum Sø og Søndersø 

3. Bundsåkilen mellem Farum Sø og Værebro Å over Oremosen. 

 

4. I Furesø Kommune skal natur integreres i øvrige sektorer 

Det skal forstås på den måde, at forvaltningen ved alle indgreb og i den daglige drift ikke kun 

overvejer om det (planer, anlæg etc.) vil være til skade for habitatarter (det er lovpligtigt), 

men overvejer hvordan kommunen også kan fremme trængte arter i naturen. Naturen skal 

tænkes ind i forvaltningen på samme måde som klima. Kommunen skal have 

naturambassadører. 

med renovering af broen over Tibberup Å som en selvfølge let have sikret en konstruktion der 

gav mulighed for vinterophold til vandflagermus. 

es eller fældes træer skal naturen tilgodeses før brændeovnen. Tykke 

stammer er til dødt ved. Tynde stammer og grene kan brændes. 

dels sikres variation dels sikres at konkurrencesvage arter fremmes og konkurrencestærke 

arter hæmmes. 

selvfølgelighed som højden på byggeri og hældning på tage. Her kan bl.a. peges på potentielt 

vådområde ved Jonstrup Seminarium (se dog forslag til mageskifte ovenfor). 

anden overdrevsnatur sikres økologisk funktionalitet. Det kan kun ske ved at der sikres god 

buffer mellem korridor og haver. 

 

5. I Furesø Kommune skal naturens kår tilgodeses 

Det betyder bl.a., at kommunens mange grundvands-/trykvandsbetingede naturområder skal 

have bedre vilkår med gennemstrømning med rigeligt og rent grundvand. For at opnå det, skal 

Furesø Kommune nedsive mere regnvand, så vi får mere grundvand frem i naturområderne. I 

Furesø Kommune skal oppumpning af grundvand reduceres med en aktiv indsats for at spare 

grundvand. Vandforsyningens formål skal være at reducere forbruget af grundvand og at 

recirkulere. 

 

6. Furesø Kommune skal vælge sig flere fokusarter for forvaltningen fra den våde og tørre 

natur ud over tørveviol. 

Som sådanne fokusarter kan VNG foreslå fra tør græsland sommerfuglen violetrandet ildfugl, 

markfirben, liden klokke, knoldranunkel og græshoppe-arter, se figur 3 vedr. violetrandet 

ildfugl. Fra vådbundsnatur foreslår VNG spidssnudet og butsnudet frø, stor vandsalamander, 

maj-gøgeurt/kødfarvet gøgeurt, engkabbeleje og engkarse. (her er muligvis andre oplagte 

plantearter). 

 

7. Furesø Kommune skal fremme forståelsen af naturen gennem udeskoleklasser, 

skovbørnehaver, Naturstation Hjortøgaard og seniorvandring. 
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Det er velkendt at frisk luft fremmer indlæring, motorik, kreativitet og sundhed. Derfor skal 

den arealmæssigt udvidede, sammenhængende, sikrede og aktivt forvaltede natur bruges og 

nydes af Furesø’s borgere – unge som ældre. Alle Furesø’s borgere har ret til krat, vandhuller 

og græshoppesang i nærmiljøet. De har også pligt til at hjælpe med at holde naturen – med 

skat og med frivilligt arbejde. 

 

8. I Furesø Kommune skal det være muligt at se stjerner på nattehimlen 

VNG foreslår, at Furesø Kommune forbyder opsætning af kunstig lys i det åbne land f.eks. på 

ridebaner lands indkørsler etc., at lysarmaturer i byområder planlægges så de kun lyser der 

hvor der er behov for lys og ikke ud i luften, at det ikke er tilladt at lyse ud på offentligt terræn 

fra private huse, at belysning på erhvervsgrunde indrettes således, at de kun lyser på denne 

grund og ikke ud over landskabet etc. Vi foreslår at kommunen slår et slag for at komme 

lysforurening til livs – også på og ved egne bygninger. 

 

Desuden vil vi foreslå, at Furesø kommune laver kort, der viser beskyttet natur, fredede 

områder, grønne kiler (indre og ydre) + grøn ring og skove. Samtidig vil det være godt med et 

kort, så man kan se hvad der er ejet af Furesø kommune og hvad der i øvrigt er ejet i 

offentligt regi. 
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Børn og unge vores fælles fremtid 
 

Furesø fælleselvråds visioner for Furesø kommune 

Debat af Astrid Nielsen d. 20. maj 2012 

 

Furesø Fælleselevråds visioner for Furesø kommune.  

1. Vi vil gerne have byerne i vores kommune bundet tættere sammen, så unge har 

mulighed for at kende hinanden mere på tværs. Vi har følgende forslag til hvordan det 

kan ske:  

- Ungdomsfesterne for 7.-8. klasserne, der før er blevet afholdt, er blevet droppet, da 

byrådet ikke har kunnet finde penge til det. Vi synes de skal genindføres, da op mod 140 unge 

fra hele kommunen, kom til hver fest! En stor fordel ved disse fester er også at der ikke bliver 

drukket alkohol, som der ellers ville hvis unge selv skal feste. På denne måde finder vi/unge 

ud af, at man kan have det sjovt uden alkohol!  

- En AU (anderledes uge) på tværs af skolerne, og klasserne (primært udskolingen).  

- Furesø sommerlegene, der hvert år bliver afholdt i Farum Arena, vil vi også gerne have til 

at ske på tværs af klasserne, i stedet for at man hvert år er sammen med sin egen klasse. En 

ide kunne være at dele klassen op i fire, og så sætte den sammen med andre. På den måde 

kommer man både til at være sammen med nogle fremmede, og nogle man kender.  

- Generelt mangler vi mere information om alle disse ting, til alle skolerne. Det er ærgerligt, 

hvis nogle unge ikke deltager i ting som disse, fordi de ikke ved, at de er der. 

2. Vi vil gerne have en MEGET bedre FFO3! Som det er i øjeblikket, er der alt for få 

klubber, med alt for få voksne. Vi vil gerne have klubberne til at ligge tæt på 

skolerne, da vi mener at langt flere så vil bruge dem. Der er et stort behov blandt unge, for 

at have en klub de kan hænge ud i med deres venner, samtidig med at der er mulighed for 

voksenkontakt. Det der er brug for til FFO3 er penge! Der er utallige fordele ved en FFO3 som 

de unge bruger, bla. hænger de ikke ud nede i Bymidten/Farum Bytorv og laver hærværk.  

3. På skolerne vil vi gerne have en bedre IT balance. Furesø Fælleselevråd mener at IT 

forholdene er alt for dårlige, og at unge generelt ikke lærer nok om IT. Derfor er der nødt 

til at blive investeret mere i dette område.  

4. Vi ønsker også en effektivisering af undervisningen, som Furesø Fælleselevråd også før 

har udtalt i en pressemeddelelse. Vi ønsker mindre spildtid, altså at lærere og elever 

kommer til tiden og er undervisningsparate! Derudover vil vi i udskolingen gerne have flere 

praktiske/kreative fag. Det eneste fag vi i øjeblikket har der ikke er fagfagligt i udskolingen er 

idræt, og det har vi kun 2 timer om ugen. Ved at lave praktiske og kreative ting i skolen, tror 

vi at unge bliver mere koncentrerede i de boglige fag. I Furesø Fælleselevråd ved vi af 

erfaring, hvor svært det kan være at koncentrere sig i 7 timer, i boglige fag!  

5. Vi vil gerne have sporten i Furesø kommune, til også at have tilbud til dem der ikke 

ønsker at spille på elite niveau. Fra ca. 7. klasse og opefter begynder alle sportsgrene at 

sætte kravene op, og dermed også træningsmængden. Dette kan være fint for nogle, men vi 

mener at alle unge skal have en chance for at gå til en sport der passer dem. For mange 

handler det at gå til sport bare om, at få set sine venner, og røre sig. Kravene bliver skærpet 

på alle områder i unges liv fra ca. 7. klasse, og det er vores gæt at når træningsmængden 

bliver sat op, har unge simpelthen ikke længere tid til at dyrke denne sport. Dette er både et 

opråb til politikerne og foreningerne!  

6. En bedre kontakt med kommunalpolitikerne, vil vi også gerne have. Der er ikke 

mange unge i Furesø kommune der ved, hvad kommunalpolitik er. Derfor vil Furesø 

Fælleselevråd arrangere en dag i efteråret, hvor repræsentanter fra hver skole i Furesø 

kommune bliver inviteret til at lege byråd for en dag. Der vil også deltage 

kommunalpolitikere denne dag, og repræsentanterne vil så skulle forhandle om en pulje 

penge, der fordeles efter at alle skoler har afleveret en begrundet ansøgning om et indkøb til 

gavn for skolen, det kunne f.eks. være nye fodboldmål, vandautomater, et akvarium osv.  
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7. Sidst men ikke mindst ønsker vi fortsat opmærksomhed på klimaområdet. Vi vil gerne 

bo i en mere bæredygtig kommune! 

 

 

Ny kommentar 

Kommentar af Hedi Storck 

 

Kære Astrid  

 

Tak for jeres visioner. Jeg har læst jeres visioner og forslag til, hvad der skal ske på 

skoleområdet i Furesø med interesse. Der er mange gode forslag, der kalder på min 

nysgerrighed. Særligt det med IT. Det kunne jeg godt tænke at høre noget mere om.  

 

Mvh Heidi Storck 

 

 

Kommentar 

af Helle Katrine Møller d. 22. maj 2012 

 

Hej fælleselevråd,  

 

selvfølgelig skal vi have de 7-8 klassefester tilbage. Jeg tager det op asap.  

Jeg har selv foreslået et AÅ (Anderledes År - hvor 8. klasse bliver en blanding af efterskole og 

alm skole. Man sover og spiser hjemme, men undervisninge bliver på tværs af kommunen med 

en masse hold, især kreative men også boglige - og hvad man ellers kunne finde på lærere og 

elever sammen). Jeres ide er nok hurtigere at gennemføre ;-)  

Jeres opfordring til sporten har jeg allerede givet videre - men ved I, at I selv kan lave en 

sportsforening? Alle sportklubberne i kommunen er private foreninger, eller frivillige som man 

kalder dem. De låner faciliteter af kommunen. Det kan alle, hvis man laver en forening.  

 

Vi ses måske til efteråret,  

Helle Katrine, De Radikale, Byrådet 

 

 

Kreativt gymnasium 

Debat af Ulrick Moos, Dalsø Park 142, Værløse d. 29. april 2012 

 

Furesø kommune ligger helt i top hvad angår videregående uddannelser. Ikke desto mindre 

sender vi flertallet af vore børn til gymnasier i andre kommuner. Regeringens 

uddannelsespolitik nødvendiggør formentlig oprettelsen af nye gymnasier i 

hovedstadsregionen. Furesø Kommune burde lægge billet ind på et sådant gymnasium. Men 

ikke et hvilket som helst gymnasium, nej et ”kreativt” gymnasium med linier (ud over de 

obligatoriske), der kunne forberede til eksempelvis filmuddannelse eller musikdramaturgi. Her 

ville et samarbejde mellem gymnasiet og henholdsvis den lokale filmindustri og det kommende 

egnsteater/Galaksen være oplagte muligheder.  

 

 

8. klassetrin som et kreativitetsår 

Debat af Helle Katrine Møller, De Radikale d. 10. maj 2012 

 

Lave 8. klassetrin på alle byens skoler om til et kreativitetsår, hvor alle kommunens lærere 

tilbyder et hav af fag, kreative såvel som boglige, men ryster posen mht metoderne. De klare 

mål fra ministeriet skal overholdes, men måden de nås på skal være mere attraktiv for de 

skoletrætte, de videbegærlige, de kreative – kort sagt, for børnene.  
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Fællesskab –aktivt og selvhjulpent liv  
 

Åbent Værksted 

Debat af Bent Johannsen d. 11. maj 2012 

 

Vision for Furesø Kommune  

Åbent Værksted  

Med inspiration fra Rødovre Kommune foreslås det at oprette et selvforvaltende åbent 

værksted til glæde for alle Furesø Kommunes borgere.  

Det åbne værksted, ”Vandværket”, i Rødovre er indrettet i lokaler, der blev frigivet ved en 

sammenlægning af kommunens tekniske afdelinger i 2001.  

”Vandværket” har ingen ansatte, men driften er baseret på at brugerne selv sørger for 

oprydning og daglig rengøring. Kommunen foretager en generel rengøring hver fjortende dag 

og dækker udgifterne til vand, varme og elektricitet samt den udvendige vedligeholdelse.  

Desuden gives det et beskedent årligt driftstilskud der anvendes til småanskaffelser og 

indvendig vedligeholdelse.  

Brugerne vælger et brugerråd som i Rødovre er på fem personer.  

”Vandværket” indeholder:  

-Maskinværksted med drejebænke, fræsemaskine,boremaskiner og pladebukker.  

-Smedeværksted med svejseanlæg, skruestikke, ambolt m. v.  

-Træværksted med høvlebænke, båndsav, trædrejebænk. Rundsav m.v.  

-Tekstilværksted med symaskiner og mulighed for stoftryk  

-Omklædningsrum med bad  

-Spiserum med køkkenfaciliteter  

-Et lille kontor  

 

”Vandværket” har nu været i drift i ti år og har dermed bevist idéens bæredygtighed.  

Alle brugere har et elektronisk adgangskort, og har et kollektivt ansvar for, at eventuelle 

problemer bliver meddelt kommunen.  

Rødovre Kommune har valgt at lade benyttelsen være gratis, så den eneste udgift for brugerne 

er 50 kroner til et adgangskort, men et kontingent på 200 – 300 kroner halvårligt vil næppe 

virke afskrækkende.  

Maskiner og andet udstyr er for en dels vedkommende foræret til ”Vandværket” af brugerne. 

Andet er sponsoreret, og de større maskiner i maskinværkstedet er købt billigt fra 

virksomheder, hvor de var blevet overflødige.  

På Rødovre Kommunes Social- og Sundhedforvaltnings driftsregnskab for 2010 er udgifterne 

opgjort til kr. 56.475,-. Beløbet er eksklusive en nominel husleje på kr. 262.500,- inklusive 

bygningsforsikring. 

  

 

Fleksjob 

Debat af Pernille Sørensen d. 19. maj 2012 

 

Næstekærlighed på arbejdsmarkedet.  

 

Hvor ville det være skønt hvis der var plads på arbejdes markede til at rumme 

synshandicappede mennesker med de kreative kvaliteter de har at byde ind med.  

Det er surt at have taget en pædagog uddannelse og så ikke kunne bruge den bare fordi der 

ikke er rummelighed til de små hensyn der skal tages til ens handicap.  

Det ville være på sin plads at en fleksjob prøvning skal munde ud i en fastansættelse snarst 

derefter. Det ville være næstekærlighed. 
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’Et sammenhængende Furesø 

Debat af Preben Sandberg Pettersson d. 03. maj 2012 

 

 

• ”Den som vil og yder sit, skal aldrig hjælpes for sidste gang”, Svend Auken 2010  

• Min vision for Furesø er en sammenhængende og mangfoldig kommune, hvor der er plads til 

alle og gode frie muligheder for alle, med respekt for fællesskabet. En kommune, der ikke er 

opdelt i os og dem, syd og nord, øst og vest. Et sted hvor vi står sammen med og for 

hinanden.  

 

• I min vision udvikler vi Furesøs bydele i et samarbejde der bygger på de lokale borgeres 

engagement, behov og ønsker og hvor vi inddrager borgerne i alle beslutninger, der vedrører 

deres lokalområde med respekt for hensynet til hele Fællesskabet i Furesø. Et godt eksempel 

er planlægningen af den fremtidige busdrift i 2013 i tæt samarbejde med de aktive borgere i 

bydelene, renoveringen af Farum Midtpunkt, der foregår i tæt samarbejde med beboerne og 

klimaindsatsen, der gennemføres ude på skoler og institutioner drevet af aktive 

klimaambassadører blandt borgerne; voksne, børn og unge.  

• I mit fremtidige Furesø arbejder vi for en effektiv forebyggende social- og sundhedsindsats, 

så flere borgere blive i stand til at klare sig selv og borgernes sundhed stadigt øges. Det drejer 

sig fx. om forebyggelse og projektet ”Bevar dig vel”, hvor vi giver ældre medborgere 

livskvaliteten tilbage gennem hjælp til selv at klare så mange af dagligdagens gøremål som 

muligt. Vi sætter også ind med forebyggelse over for familier i krise for at skabe grundlag for 

at de kan klare sig selv og passe arbejde og skole, så vi undgår yderligere social nød og 

elendighed og sikrer, at ikke flere børn end højst nødvendigt skal anbringes uden for hjemmet. 

 

 

Plejeboliger i Fa. Mi. 

Debat af Elsebeth Rishede d. 19. maj 2012  

 

Jeg har mange bekymringer mht. plejeboligerne i Farum Midtpunkt. Den første går på 

udsigten. Vinduerne er store, men i underetagen af 2-etagers lejligheder (næstøverste etage) 

er der kun få meter til en jernplade. På øverste etage og i 1-planslejlighederne er der lidt 

længere. Når man får en plejebolig sidder man ned det meste af tiden, og man kan ikke se ud 

over pladerne. Man kan nok heller ikke få hjemmeplejen til at vande 3 x 20 min. om ugen, så 

slyngplanterne vælder ud over kanten. Man skulle faktisk fjerne cortenpladerne i 

plejeboligerne, men det vil være et stort indgreb.  

Jeg synes, der er mange boliger, i forhold til det antal borgere, der ønsker at bo i Midtpunktet. 

Det vil resultere i, at man kan blive nødt til at tage en bolig, man ikke ønsker.  

Adgangsforholdene til lejlighederne er problematiske. Vil man lave 10 elevatorer, 1 til hvert 

husnummer og føre den op til øverste niveau, eller vil man gennembryde brandmurene og 

afsætte betydelige arealer til gennemgående gange på de to øverste etager?  

 

Passagen til terrasserne fra stuen er vanskelig. Man har lovet, at niveauforskellen vil blive 

udlignet, og det må man holde fast i. De tunge meterlange skydedøre må jo også udskiftes. 

Svage hænder kan ikke skubbe dem til side.  

Skal der være 2 eller fleré lejligheder i en 1-planslejlighed? Hvordan vil mulighederne for 

privatliv være, når dørene(= vinduerne) om sommeren står åbne til den fælles terrasse?  

Ramperne til blokkene og vejen videre mod Bytorvet kan være for stejle.  

Jeg har selv boet i Midtpunktet i en dejlig lejlighed, men jeg synes ikke det egner sig til 

plejeboliger, hvis man ikke laver urimeligt dyre ombygninger. Det var meget bedre, at indrette 

nye lejligheder på Bybækgrunden.  

 

Elsebeth Rishede 
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Flere ældreboliger 

Kommentar af Asta Bech d. 21. maj 2012 

 

LUK FARUM SVØMMEHAL OP FOR OFFENTLIGHEDEN.  

BYG FLERE ÆLDREBOLIGER.  

VI BEHØVER IKKE TO FLYMUSEER PÅ SJÆLLAND, DER FINDES ALLEREDE ET PÅ TEKNISK 

MUSEUM I HELSINGØR. 
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Effektiv kommunal forvaltning 
 

Styr på økonomien så vi kan udvikle Furesø 

Debat af Preben Sandberg Pettersson d. 05. maj 2012 

 

• Både i dag og i fremtiden skal der være styr på Furesøs kommunens økonomi og kommunen 

skal drives effektivt. Byrådet har fastlagt en finansiel strategi, der lægger linjerne for, hvordan 

Furesøs økonomi fremover skal styres, så budgettet holdes og der både er plads til at afdrage 

på gælden, yde alle borgere en god service og gennemføre effektiviseringer, der frigør penge 

til at udvikle og modernisere kommunen, så vi kan se fremtiden i øjnene. Det er vejen frem. 

Den linje kommer vi til at fortsætte i mange år.  

• Jeg lægger vægt på, at der er styr på økonomien, så vi sikrer kvalitet i den service, der ydes 

i Furesø. Jeg er af den klare opfattelse, at vi netop udviser økonomisk og social ansvarlighed 

ved at styre økonomien stramt til gavn for helt almindelige mennesker, de skal nemlig ikke 

betale krisen  

• Furesøs økonomi og budget skal bygge på bredt samarbejde, fastholde den ansvarlige 

økonomiske linje, og stadige effektiviseringer skal give plads til nye initiativer til gavn for 

borgerne i nord og syd, øst og vest.. 

 

Furesø skal finde nye veje ud af krisen 

Debat af Ole Bondo Christensen d. 02. maj 2012  

 

Den internationale finansielle krise har ramt Danmark og selv om vores kreditværdighed hører 

til blandt de højeste i verden, så har vores Christiansborgs politikere med god grund blikket 

stift rettet mod underskuddet i statsfinanserne. Der er dikteret smalhals i de statslige og 

kommunale budgetter så langt øjet rækker.  

 

Vi kan ikke bare spare os ud af krisen. Samtidig med den nødvendige økonomiske 

genopretning er vi nødt til også at skabe vækst, forandring og fornyelse. Samfundets store 

udfordringer på det økonomiske område, det sociale område og i forhold til klima og miljø kan 

– hvis vi griber det rigtigt an – blive startskuddet til ny vækst og velstand. Her spiller 

kommunerne en central rolle. Nye løsningerne må findes gennem nye alliancer, der trækker på 

viden fra alle dele af samfundet – det private såvel som det offentlige. Målet er at udvikle 

kommunen, så den ud fra alle betragtninger bliver bæredygtig. Vi må ikke spilde krisen ved 

blot at gøre lidt mindre af det, vi plejer.  

 

For det første skal vi sikre en god og effektiv kommunal forvaltning med borgerne i centrum. 

Hver skattekrone skal anvendes, så vi får mest mulig service for pengene. Budgetterne skal 

holde. Pengene skal passe. Mangel på økonomisk styring vil uvægerligt rammer de svageste 

hårdest. God forvaltningsskik og en god kommunal service kræver gode arbejdspladser med 

tillid til ansatte.  

 

For det andet skal vi sikre bæredygtig vækst og beskæftigelse. Det kræver investeringer i 

miljø, boliger, byudvikling, uddannelse og infrastruktur. Det kræver også et godt samarbejde 

mellem kommunen og det private erhvervsliv.  

 

Endelig for det tredje skal vi fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget og 

hinandens liv. Vi har - også i Furesø - for mange borgere på passiv forsørgelse, for mange der 

lever et usundt liv med alvorlige livstilssygdomme og for mange, der er socialt isolerede og 

står uden for fællesskabet. Det er synd og skam, spild af liv og rasende dyrt. Svaret her er 

ikke nødvendigvis flere udgifter til overførelses- og sundhedsydelser. Svaret er snarere, at vi 
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gennem forebyggelse, uddannelse og aktivering skal gøre så mange borgere så stærke og 

selvhjulpne som muligt. Vi skal styrke familierne, foreningslivet, og det frivillige arbejde. Og vi 

skal gøre det muligt at bidrage til arbejdslivet, også selv om ens arbejdsevne ikke er 100 pct.  

 

 

Ny kommentar 

Kommentar af Frederikke Schmidt d. 06. maj 2012 

 

"God og effektiv kommunal forvaltning..." "Hver skattekrone skal anvendes så vi får mest 

mulig service for pengene....." Hvor er jeg enig!  

 

"Vi skal investere - og ikke spare os ud af problemerne". HØRT!  

 

Men hvor er investeringen i børnene? Jo - bevares... Uddannelse. Men hvad med de små (0-6 

år) - i vuggestuen og børnehaven???!  

 

Vi går fra en norm på 10,6 t/u pr vuggestuebarn til 10,5 t/u pr vuggestue barn en forskel på 

0,1 time pr barn. Vi går fra en norm på 5,5 t/u pr børnehavebarn til 5,4 t/u pr børnehavebarn 

en forskel på 0,1 time pr barn.  

 

Det lyder ikke af meget..... Men for min søn, der går i børnehave i en institution i Sydøst 

betyder dette at der er 7 t/u mindre til rådighed til samme antal børn. Vel at mærke i en 

institution der er normeret til over 50 børnehavebørn. Men en institution der oprindeligt er 

bygget til knapt 40 børnehavebørn!  

 

Jeg mener at man er nået smertegrænsen!! 0-6 års års-området er et område hvor der år 

efter år er blevet skåret ned. Det går ikke længere...!  

 

Men forvalteningen bruger tid (= penge) på at udforme mere eller mindre heldige 

høringsudkast til "Børne- og ungepolitik" og "Ny skole og områdestruktur". Hvor mange timer 

er blevet anvendt til udformningen af politiker og hørings udkast, der blot er blevet sparket til 

hjørne...??!! Tænk hvis de var blevet brugt til varme hænder i vores institution??? 0,1 timer pr 

barn...  

 

Derfor - det skurer i mine øre når vores Borgmester skriver at vores skattekroner skal 

anvendes dér, hvor vi får mest for pengene samt at vi skal investere i vores fremtid!  

 

Det er desværre ikke dét jeg ser fra min plads i kommunen!! Men jeg skal også erkende, at jeg 

KUN ser den service (eller mangel på samme), der leveres på 0-6 års-området.  

Jeg anerkender, at at hvert valg er et fravalg.... Netop dét er politik! Jeg forstå bare ikke, at I i 

dén grad fravælger de små år efter år!  

 

Men jeg vil sige tak! Tak til de fantastiske pædagoger og pædagogmedhjælpere, der får en 

nærmest umulig hverdag til at hænge sammen! Hvor er I dygtige!  

 

Kære borgmester, politikere... - Hvornår vælger I de små til??? Dét er vores fremtid!!! 

 

 

Kommentar  

af Ole Bondo Christensen d. 09. maj 2012 

 

Kære Frederikke Schmidt  

 

Tak for dit indlæg.  
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Børn er vores fælles fremtid. Det kan vi ikke blive uenige om. Derfor skal vi give børn og unge 

i Furesø den bedst mulige opvækst med leg, læring og udvikling i trygge omgivelser. Furesø 

har gode daginstitutioner, og vi arbejder på at gøre dem endnu bedre.  

De kommunale udgifter til pasning af børn i 0-6 årsalderen ligger på knapt 69.500 kr. pr. barn 

om året. Vi bruger derfor ca. 7 pct. mere på børneområdet end landsgennemsnittet og ca. 3 

pct mere end de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Et enigt byråd står bag denne 

prioritering. Samtidig lægger vi i byrådet vægt på, at pengene passer og, at budgetterne 

overholdes. Det var baggrunden for justeringen i 2011, som iblev gennemført af et enigt 

byråd.  

Børne- og skoleudvalget har henover vinteren gennemført en omfattende debat af område- og 

skolestrukturen i Furesø. Det arbejde fortsætter i efteråret med fokus på udviklingen af det 

pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler. Debatten henover vinteren blev gennemført med 

stort engagement fra deltagerne. På baggrund af de mange høringssvar drøfter Børne- og 

skoleudvalget i disse uger og henover efteråret forpligtende handleplaner på området. Læs 

mere her på 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/PolitiskeReferaterOgDagsordener.aspx 

 

 

Participatory Budgetting 

Kommentar af Malene d. 18. maj 2012 

 

Kære Ole Bondo Christensen  

 

jeg synes dine ideer er rigtig gode. Og der er rigtig mange måder både at støtte familierne og 

det frivillige arbejde - også nogen som næsten ikke koster noget (og som giver overskud når 

man indregner fordelene), og som nemt kan gennemføres.  

 

En af dem hedder Participatory Budgetting. Metoden bruges blandt andet med succes i England 

og USA. Den går ud på at tage en mindre pose penge - f.eks 300.000 kroner fra §18 midlerne 

og lade borgerne i et lokalsamfund selv formulere, stemme om og gennemføre projekter, som 

de selv synes er relevante. Gør man det på den rigtige måde, sørger man samtidig for at 

stimulere, at grupper der ellers er tavse, marginaliserede eller bare ikke normalt deltager, 

også opmuntres til at komme med deres forslag.  

 

Med participatory budgetting hører man ikke kun borgerne. Man lader dem træffe 

beslutningerne og gennemføre ideerne på et begrænset område.  

 

Erfaringerne fra England og USA er, at man på den her måde:  

- får borgere, der ellers ikke er aktive, til at tage et ansvar - også efter projekterne er slut  

- får skabt samarbejdsrelationer mellem grupper, der før ikke kendte til hinanden  

- får skabt nogle projekter som borgerne synes er relevante  

- får en masse information som politikerne kan bruge, og nye relationer mellem borgere og 

politikere  

- får reduceret hærværk og kriminalitet ganske dramatisk (forbi borgerne begynder at tage et 

større ansvar for det område, de selv har været med til at gennemføre projekter i). 

 

 

Furesø som frikommune 

Debat af Ulrick Moos, Dalsø Park 142, Værløse d. 29. april 2012 

 

Kommunens visionsudspil udstikker et par hovedvisioner, der forenklet kan formuleres 

således:  

 

• Furesø naturkommune  

• Furesø kreativ kommune  

http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/PolitiskeReferaterOgDagsordener.aspx
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Kommet så langt bliver næste skridt - blandt mange hver for sig vel begrundede initiativer og 

projektideer, som kommunen kunne vælge at fremme - at udvælge og prioritere en håndfuld 

såkaldt ”strategiske” projekter, d.v.s. projekter der direkte understøtter de valgte visioner, så 

det ikke forbliver ved overskrifterne. Lad mig give fire bud på sådanne strategiske initiativer, 

der inden for denne ramme må blive ganske kortfattede, men som efterfølgende kan uddybes:  

 

 Hvis Furesø vil markere sig som kreativ kommune, hører den naturligt til i kredsen af de 

såkaldte frikommuner, der kan få dispensation til at afprøve ellers ikke lovhjemlede 

forsøg inden for den kommunale forvaltning og service. Lad os få nogle innovative 

forslag på bordet, eksempelvis inden for borgernes online selvbetjening, uddannelse, 

plejeteknologi eller nye strukturer for kommune-borger-virksomhedssamarbejde. 

 

 

Åbne et udviklingskontor i Furesø Kommune 

Debat af Helle Katrine Møller, De Radikale d. 10. maj 2012 

 

Åbne et udviklingskontor. Furesø Kommune har et effektiviseringskontor. Kan man ikke også 

have et udviklingskontor, der opsamler og konkretiserer borgernes gode ideer til fællesskaber? 

Det tror jeg. Vi skal formalisere og målrette ide- og udviklingsarbejdet 

 

 


