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Værløse Bymidte skal være et rart sted at handle, færdes og bo, og Bymidten skal
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Udfordringer og
ønskede forandringer


Der er behov for at skabe et øget
samarbejde mellem bymidtens
ejere, lejere, beboere og kommunen
for at sikre en fælles
udviklingsstrategi.



Der er behov for at udvide den
målgruppe af borgere, som bruger
og handler i bymidten for at skabe
mere liv og øget omsætning i
butikkerne.



Der er behov for skabe flere steder i
Bymidten, der indbyder til ophold
og sociale aktiviteter.



Der er behov for at skabe en bedre
sammenhæng i Bymidten og
arbejde med koncentration af
funktioner i forskellige zoner.



Der er behov for at skabe mere
aktivitet ude i byrummet, så
bymidten bliver aktiv og levende for
alle brugerne.

Pejlemærker i masterplanen

Konkrete anbefalinger

 At sikre kontinuerligt og fælles ejerskab til udviklingen af Bymidten
blandt Bymidtens ejere og lejere
 At skabe liv og et aktivt byrum for alle ved at aktivere
parkeringsarealet på den Røde Plads og anvende pladsen til
aktiviteter
 At etablere flere muligheder for ophold i byrummet og sociale
mødesteder
 At skabe en synlig bymidte
 At sikre et aktivt og levende handelsmiljø med butikker til alle
målgrupper
 At skabe mere intime byrum ved på sigt at reducere "væg-til-væg"
afstanden på den Røde Plads
 At integrere kultur- og fritidstilbud med Bymidtens øvrige aktiviteter
 At skabe og arbejde med en naturlig zone-inddeling af Bymidten med
forskellige funktioner ”Meeting, Moving og Market”
 At sikre mere liv og flere kunder ved at bygge flere boliger i Bymidten
 At sikre en fælles designmanual for bymidten

1.1. Fleksibelt byrum med kulturelle og
sociale aktiviteter - udvikling af Den
røde plads fra parkeringsplads til
central aktivitetszone.
1.2. Byens hjerte – naturlige samlingsog spisesteder på Scenetorvet
1.3. Nye centrale ankerbygninger med
butikker, boliger og serviceerhverv
– salg og udvikling af den gamle
posthusgrund og stationsarealerne
1.4. Indbydende og attraktive fysiske
byrum - der inviterer til ophold og
giver øget handel
1.5. Synlig bymidte med fælles visuel
identitet - Samlet
markedsføringsstrategi for
Bymidten
1.6. Indbydende og aktivt
ankomstområde fra stationen til
Bymidten – udvikling af
stationsarealet til aktiv ankomstzone
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1. Udfordringerne og den fremadrettede udvikling på Værløse Bymidte
1.1.

Udviklingsudvalget opgave og afrapportering

Udviklingsudvalget blev nedsat af Byrådet den 9. september 2016, og udvalgets opgave er nærmere
beskrevet i det udarbejdede kommissorium (bilag 1). Formålet med udviklingsudvalget har været at bringe
borgere, interessenter og politikere tættere på hinanden i udviklingsfasen for at sikre forskellige
perspektiver på udfordringer og ønskede løsninger ift. Bymidtens udvikling.
Udvalget har været bredt sammensat af 5 byrådspolitikere, 4 borgere og 6 repræsentanter for
interessenter på og omkring Bymidten. Sammensætningen fremgår af bilag 2.
Udvalgets opgave har været at skitsere, hvilke tiltag der bør prioriteres og iværksættes på Værløse Bymidte
for at sikre aktiviteter og tilbud, der understøtter Værløse som levende og velfungerende by, og som skaber
et attraktivt og aktivt byrum både på kort og mellemlangt sigt. Det har været en forudsætning, at
anbefalingerne skal være implementerbare på kort sigt og økonomisk realisérbare og derfor kun i
begrænset omfang må medvirke til udvidelse af kommunens anlægsbudget.
Udviklingsudvalget har i arbejdet også inddraget den eksisterende visionsplan fra 2013 for Værløse Bymidte
og er endvidere blevet understøttet af en større afdækning af bymidtens karakteristika, udfordringer og
muligheder gennemført af det eksterne konsulentfirma Reteam i efteråret 2016.
Udvalget har arbejdet med fire temaer 1) Det fysiske rum, herunder de åbne pladser, torvedannelser og
øvrige byrum, 2) Butiks- og erhvervslivet – indhold og udvikling, 3) Kultur- og fritidstilbud i bymidten og 4)
Bymidten som attraktivt boligområde. Udvalget har valgt at afrapportere tværgående anbefalinger, som
retter sig mod konkrete udfordringer på tværs af de fire temaer.

1.2.

Bymidtens udfordringer og de ønskede forandringer

Udvalgets har opstillet aktuelle udfordringer og problemer, som udvalget har ønsket at drøfte og komme
med anbefalinger til løsning af. Overordnet ønsker udvalget at udvikle Bymidten, så der bliver rarere at
handle, færdes og bo. Udvalget ønsker at skabe en attraktiv bymidte, hvor der er liv og aktiviteter, hvor der
er et bedre grundlag for butikkerne i form afkøbedygtige kunder, og hvor borgerne nyder at komme og
opholde sig.
Udvalget har identificeret følgende 5 overordnede udfordringer, som kræver handling for at sikre en styrket
og aktiv bymidte fremadrettet:


Der er behov for at skabe et øget samarbejde mellem bymidtens ejere, lejere, beboere og
kommunen for at sikre en fælles udviklingsstrategi. Bymidten er karakteriseret af et sammensat
ejerforhold, hvor kommunen ejer store dele af byrummet, mens butikker og bygninger er ejet af
mange forskellige ejere – både nationalt forankrede ejere som Nordea Ejendomme, KAB og COOP,
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men også et stort antal mindre lokale ejere. Ejersammensætningen gør det vanskeligt at skabe
fælles fodslag for en samlet udviklingsstrategi, hvor alle indgår i arbejdet med samme interesser og
ressourcer


Der er behov for at udvide den målgruppe af borgere, som bruger og handler i bymidten for at
skabe mere liv og øget omsætning i butikkerne. Bymidtens brugere udgøres i dag af en overvægt
af ældre borgere set i forhold til befolkningssammensætningen i bymidtens naturlige opland. En
stor del af oplandets børnefamilier har fravalgt bymidten som deres naturlige handelssted og søger
i stedet til omkringliggende byers indkøbscentre. Der skal derfor skabes en bymidte med tilbud for
alle, det rette butiksmix og tilbud som kan fastholde borgerne på Bymidten i længere tid.



Der er behov for skabe flere steder i Bymidten, der indbyder til ophold og sociale aktiviteter.
Tendensen indenfor handel og bycentre er, at det sociale liv mellem bygninger og butikker i højere
og højere grad bliver afgørende for, om et bycenter opfattes som attraktivt. Der er derfor en klar
sammenhæng mellem Bymidtens attraktivitet som handelssted og dens funktion som socialt
mødested. I dag har bymidten et udvalg af spisesteder, men mangler et centralt område, hvor byog kulturlivet kan styrkes fx gennem etablering af cafe-liv. Bymidtens funktioner, der understøtter
brugernes behov og ønsker om ophold og sociale aktiviteter skal i højere grad prioriteres.





Der er behov for at skabe en bedre sammenhæng i Bymidten og arbejde med koncentration af
funktioner i forskellige zoner. Bymidtens funktioner skal være tydelige og målrettede mod
brugernes behov, samtidig med at byrummene skal forskønnes og fortættes, så der skabes en mere
intim og imødekommende oplevelse. Der skal være en bedre sammenhæng mellem butikkerne og
byrummene, så det bliver et attraktivt center at opholde og handle i.
Der er behov for at skabe mere aktivitet ude i byrummet, så bymidten bliver aktiv og levende for
alle brugerne. Der er brug for at både butikker, Centerforeningen og fx kultur- og fritidsaktører
indgår i arbejdet med at sikre aktiviteter i byrummet.

Butikker langs Den røde plads. Fotograf: Ane Hag.
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1.3.

Pejlemærker for den fremadrettede udvikling på Bymidten – overordnet
masterplan

Udviklingsudvalget har på baggrund af de identificerede overordnede udfordringer udvalgt en række
overordnede strategiske pejlemærker for Bymidtens udvikling de kommende 5-10 år. Det er
udviklingsudvalgets anbefaling, at disse pejlemærker opfattes som den overordnede Masterplan for
bymidtens udvikling, så der skabes fælles retning i de kommende års arbejde med udvikling af Bymidten.
Udvalgets strategiske pejlemærker:
 At sikre kontinuerligt og fælles ejerskab til udviklingen af Bymidten blandt Bymidtens ejere og lejere
 At skabe liv og et aktivt byrum for alle ved bl.a. i perioder at aktivere dele af parkeringsarealet på den
Røde Plads til midlertidige aktiviteter
 At etablere flere muligheder for ophold i byrummet og sociale mødesteder
 At skabe en synlig bymidte
 At sikre et aktivt og levende handelsmiljø med butikker til alle målgrupper
 At skabe mere intime byrum ved på sigt at reducere "væg-til-væg" afstanden på den Røde Plads
 At integrere kultur- og fritidstilbud med Bymidtens øvrige aktiviteter
 At skabe og arbejde med en naturlig zone-inddeling af Bymidten med forskellige funktioner ”Meeting,
Moving og Market”
 At sikre mere liv og flere kunder ved at bygge flere boliger i Bymidten
 At sikre en fælles designmanual for bymidten
Udvalget anbefaler, at udviklingsarbejdet i den udstrækning det kan lade sig gøre samles på én eller få
investorer for at sikre, at ovenstående pejlemærker indarbejdes i kommende udviklingsprojekter.

1.4.

Fælles ansvar for fremdrift på Bymidten – Ny tværgående
koordinationsgruppe og fælles masterplan

Udviklingsudvalget ser det som helt afgørende for en styrket udvikling af Bymidten, at der etableres en
tværgående koordination på tværs af kommune, ejere, lejere og Centerforening, så der skabes en fælles
retning ved at de enkelte aktører arbejder sammen og understøtter en samlet stærk bymidte.
Bymidten lider i dag af, at der ikke er fælles udviklingsplan, der forpligter de mange forskellige
ejere og butiksindehavere. Det betyder, at det i for høj grad er op til den enkelte butiksindehaver at skabe
udvikling, forandring og fremgang. De mange forskellige ejere kan have forskellige interesser, der i visse
tilfælde strider mod hinanden og mod ønsket om en samlet udvikling af Bymidten som et stærkt
handelscentrum med det rette butiksmix.
Udviklingsudvalget foreslår derfor, at der etableres en koordinationsgruppe mellem kommune, ejere, lejere
og Centerforening, der sætter retning og sikrer fremdrift i den fremtidige udvikling af Bymidten i relation til
bl.a. butikstyper, identitet og markedsføring. Koordinationsgruppen skal arbejde ud fra pejlemærkerne i
masterplanen og skal i fællesskab tage initiativer til og følge op på realiseringen af de konkrete
anbefalinger.
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Der skal samtidig ske en professionalisering af centerkonsulentrollen, så centerkonsulenten kan være
tovholder ift. at tiltrække nye butikker, caféer, liberale erhverv, skabe fælles branding/markedsføring,
ændre de fysiske rum og skabe nye oplevelser.
Det skal der ske
 Kommunen indkalder snarest ejere, lejere og centerforeningen til et møde om et forpligtende
samarbejde i en koordinationsgruppe om udvikling af Bymidten
 Koordinationsgruppen bør mødes med fast kadence for at koordinere iværksatte initiativer og følge op
på mulighederne for nye tiltag, der understøtter udviklingen på Bymidten
 Koordinationsgruppen bør tage udgangspunkt i de opstillede pejlemærker fra Udviklingsudvalget, men
bør fortage en fælles prioritering af, hvor indsatsen skal koncentreres - den samlede prioritering udgør
masterplanen for bymidten
 Det skal afklares, hvordan og om der i fællesskab kan udarbejdes bestemmelser om, at ejere/butikker
skal bidrage til fælles markedsføring/udvikling af centeret, så der sikres fælles retning og formål i
aktørernes arbejde på Bymidten.
 Centerforeningen opfordres til at udvide til ansættelse af en fuldtids centerkonsulent, der sammen
med ejere og kommunen kan understøtte udviklingen ved at tiltrække de rigtige butikker samt sikre
gode arrangementer/oplevelser og god markedsføring i overensstemmelse med masterplanens
pejlemærker.

Forudsætningerne for Koordinationsgruppens succes
Forslaget forudsætter positivt medspil fra ejerne og lejerne til en fælles masterplan og til arbejdet med
kontinuerligt at udvikle Bymidten i et koordineret samarbejde.
Der skal sættes ressourcer af hos alle interessenterne til samarbejdet og til arbejdet med konkrete
handlingsplaner. Det forventes, at der kan blive tale om en form for samfinansiering mellem kommune,
ejere og butiksindehavere ift. de konkrete tiltag.
Der skal samtidig sættes ressourcer af til en fuldtids centerkonsulent – det forudsættes, at ejerne og
butiksindehaverene kan dække udgifterne hertil.
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2.

Udvalgets konkrete anbefalinger

Med udgangspunkt i ovenstående pejlemærker for den samlede udvikling af Bymidten har udvalget
udarbejdet 6 konkrete anbefalinger til tiltag på Bymidten. Fælles for anbefalingerne er, at udvalget finder
det afgørende, at der hurtigt iværksættes tiltag på Bymidten, som tydeligt kan signalere udvikling og være
med til at skabe et positivt billede af Bymidten. Det er afgørende for udviklingen, at der tiltrækkes flere
borgere og kunder til Bymidten for at skabe et aktivt og attraktivt bycenter med velfungerende butikker.
Anbefalingerne har derfor både forslag til, hvad der kan gøres her og nu på kort sigt, og forslag til
handlinger på lidt længere sigt.
Udvalgets anbefalinger:
1. Fleksibelt byrum med kulturelle og sociale aktiviteter - udvikling af Den røde plads fra parkeringsplads
til central aktivitetszone
2. Byens hjerte – naturlige samlings- og spisesteder på Scenetorvet
3. Nye centrale ankerbygninger med butikker, boliger og serviceerhverv – salg og udvikling af den gamle
posthusgrund
4. Indbydende og attraktive fysiske byrum - der inviterer til ophold giver øget handel
5. Synlig bymidte med fælles visuel identitet - Samlet markedsføringsstrategi for Bymidten
6. Indbydende og aktivt ankomstområde fra stationen til Bymidten – udvikling af stationsarealet til aktiv
ankomst-zone.

Den røde plads set fra legepladsen. Fotograf: Ane Hag.
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ANBEFALING 2.1
Fleksibelt byrum med kulturelle og sociale aktiviteter - udvikling af Den
røde plads fra parkeringsplads til central aktivitetszone
Bymidtens nuværende udfordringer som anbefalingen skal løse
Den Røde plads er unik med sit store åbne areal midt i Bymidten, men bruges i dag kun som p-plads.
Den store åbne plads med biltrafik og parkering opfattes som en fysisk adskillelse og barriere mellem
butikkerne omkring Den røde plads. Samtidig opfattes parkeringspladsen som hindrende for at skabe et
aktivt kundeflow rundt på pladsen.
Udviklingsudvalget ønsker, at dele af pladsen i højere grad aktiveres til midlertidige aktiviteter, så der
skabes liv og aktivitet på Bymidtens centrale store plads. Der skal skabes aktiviteter på pladsen ved at
inddrage kultur- og fritidslivet i kommunen og andre aktører på området i det omfang det er muligt.
Aktiviteter på Den røde plads skal være med til at skabe ”en bymidte for alle” gennem tilbud til alle aldre og
interesser – og dermed tiltrække ekstra kunder til butikkerne ved at tiltrække en mere varieret
brugergruppe på Bymidten. I dag er det i meget høj grad de ældre borgere, som kommer på Bymidten,
mens de unge og børnefamilierne i mindre grad tiltrækkes af Bymidtens tilbud.
Udvalgets anbefaling til styrende principper
 Den røde plads skal i højere grad bruges til midlertidige og varierede sociale aktiviteter og kultur- og
fritidstilbud, så området aktiveres og bidrager til et aktivt byrum
 Parkeringspladserne må i et vist omfang flyttes til fordel for, at pladsen får plads til nye funktioner
 De nye aktiviteter bør koncentreres primært i den sydlige ende af Den røde plads, hvor Bymidtens
naturlige centrum ligger ved Scenetorvet, og hvor der i forvejen er naturlig meeting-zone.
 På sigt skal der arbejdes for opførelse af nybyggeri på en del af pladsen, så væg-til-væg afstanden
reduceres og der skabes mere intime byrum og strøggader.

Den sydlige del af Den røde plads. Fotograf: Ane Hag.
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Hvad skal der ske?
Udvalget anbefaler, at der i forhold til udvikling af Den røde plads iværksættes hurtige tiltag allerede i 2017
for at få øget aktivitet i området. Derudover arbejdes der med konkrete forslag på det længere sigte, men
det er afgørende at få noget sat i værk hurtigt.
På kort sigt:
 Det foreslås, at Den Røde Plads hurtigst muligt får en ”flydende funktion”. Pladsens p-pladser skal i
udgangspunktet benyttes af Bymidtens kunder, så behovet for at ”holde lige ved døren” tilgodeses. I
perioder eller udvalgte dage afspærres dele eller hele pladsen dog og omdannes til fx
markedsplads/torvedag eller anvendes til loppemarked/bagagerumsmarked eller andre former for
midlertidige aktiviteter, fx kultur- og idrætsaktiviteter. Den ønskede effekt er mere liv på Bymidten og
flere kunder og borgere på Bymidten i længere tid. Tiltagene bør iværksættes allerede i forår/sommer
2017.
 Der ønskes faste markedsdage eller andre tilbagevendende begivenheder, så der skabes faste og
kendte traditioner, som kan tiltrække borgere og kunder til Bymidten.
 Der ønskes mulighed for midlertidig overdækning af områder på Den røde plads til brug for forskellige
aktiviteter (jf. idekatalog i bilag 1). Forskellige modeller kan være:
1. Medbragte og selv-finansierede boder/telte anvendes til markedsdage, loppemarkeder mv.
2. Kommunen stiller lette, mobile konstruktioner til rådighed mod leje, inkl. transport til/fra og
opbevaring.
3. Fast etablering af halvtage på en del af pladsen
4. Kommunen/Centerforeningen indkøber eller lejer et belgisk spejltelt eller tilsvarende, som i en
længere periode opstilles på Den røde plads og huser forskellige aktiviteter og arrangementer.
Billede fra torvedag i
Haslev. Fotograf:
Arrangørerne af Haslev
Torvedag.

På lidt længere sigt:
 En del af parkeringspladserne i den sydlige ende af pladsen flyttes til området, hvor det lille torv i den
nordlige ende af Den røde plads i dag ligger. Torvet udnyttes i dag ikke og er svært at aktivere.
 På området i den sydlige del, hvor der frigøres plads fra de flyttede parkeringspladser, etableres et
større plant areal i sammenhæng til Scenetorvet. Det kan kræve flytning af skulptur, udjævning af
niveauforskelle, flytning/nedlæggelse af pølsepavillon og en omlægning af nuværende cykelsti-forløb.
Der bør udarbejdes en overordnet plan for områdets samlede sammenhæng og udtryk, herunder
trafikafviklingen mod Galaksen. Det nye plane areal skal kunne anvendes til større ”bane”-aktiviteter
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over længere perioder. Her kan foreslås skøjtebane og boder i vinter/juleperioden og fx
basket/cykel/hockeybane på andre årstider. Forslaget skal samtænkes med ideen om en ny
cafébygning i anbefaling 2.2.
Der ønskes på sigt etableret en bygning på Den røde plads for at mindske væg-til-væg afstanden og
skabe mere intime byrum og strøggader. Bygningen må gerne indeholde boliger, så der kan tiltrækkes
flere borgere til området – udvalget ser gerne, at der tænkes i muligheden for både seniorboliger og fx
kollegieboliger målrettet unge studerende til de københavnske uddannelsesinstitutioner.

Pladsen i den nordlige del af Den røde plads. Fotograf: Ane Hag.

Forudsætningerne for forslaget
 Centerforening og kommune skal blive enige om afspærring og anvendelse af Den røde plads til andre
formål end parkering i udvalgte perioder
 Der skal findes en brugbar og økonomisk realistisk model for midlertidig overdækning på Den røde
plads.
 Lokale kultur- og idrætsudbydere, kunstnere, Galaksen, fødevareproducenter m.fl. skal være
interesserede i at udnytte muligheden for at indgå i aktiviteter på Den røde plads. Interessen skal
afklares af Centerforeningen.
 Kommunen skal omlægge dele af parkeringspladserne på Den røde plads og etablere et plant område i
den sydlige del, eventuelt via ændringer af cykelsti, skulptur, pølsepavillon m.v.

Relevante interessenter
 Kommunen – har ansvaret for at planlægge og gennemføre fysiske ændringer i byrummet på Den røde
plads
 Centerforeningen – koordinering og markedsføring af loppemarked/bagagerumsmarked
 Centerforeningen – kontakt til nuværende butikker, kultur- og fritidsudøvere, lokale kunstenere m.fl.
med henblik på aktiviteter på Den røde plads.
 De juridiske forhold, ift. om Galaksen kan være medlem af Centerforeningen, skal undersøges.
 Kommunen – skal give tilladelser til markedsdage m.v.
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Kommunen – afdækning af forskellige muligheder for midlertidig overdækning af Den røde plads i
forbindelse med arrangementer
Kommunen – afsøgning af mulige investorer til bygning på Den røde plads på lidt længere sigt

Ansvar for implementeringen
Kommunen og Centerforeningen i tæt samarbejde.

Den røde plads med butikker og parkering. Fotograf: Ane Hag.
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ANBEFALING 2.2
Byens hjerte – naturlige samlings- og spisesteder på Scenetorvet
Bymidtens nuværende udfordringer
som anbefalingen skal løse
Det er afgørende for at få en aktiv og
levende bymidte, at der er
opholdsmuligheder og sociale
samlingssteder. Udviklingsudvalget
har peget på de manglende samlingsog spisesteder på Bymidten som en
udfordring ift. at tiltrække og
fastholde kunder på Bymidten.
Reteams analyse af Bymidten
understøtter udvalgets opfattelse og
peger på, at kun ca. 8 pct. af
Bymidtens kunder kommer på
Cafemiljø fra Sticks and Sushi i Lyngby. Fotograf: Monica Lund Stocholm.
Bymidten for at mødes med nogen
eller på anden vis interagere socialt. Ifølge Reteams erfaring bør dette niveau ligge væsentligt højere for en
Bymidte som Værløse. Reteam peger samtidig på, at op til 20 procent af lejerne på en
detailhandelsdestination bør være indenfor cafe/restaurant/to go-kategorien af lejere, samt at der bør
være et bredt udbud indenfor kategorien.
Bymidten har i dag en god repræsentation indenfor
kategorien, men udvalget bør være bredere, så der
er tilbud til alle målgrupper. Der mangler konkret
cafeer, der tilbyder moderne cafemiljø og
henvender sig til børnefamilier og det yngre
segment. Samtidig bør nogle af de eksisterende
restauranter og fastfood-butikker øge vedligehold
og rengøring af facader og skilte for at skabe et
bedre og mere attraktivt tilbud.

Udvalgets anbefaling til styrende principper
 Mulighederne for ophold, samling og bespisning på Bymidten skal styrkes ved at etablere en eller flere
nutidige caféer, som indbyder til at bruge Bymidten som et mødested.
 Eksisterende spisesteder skal inddrages i arbejdet, så der skabes et samlet bredt udbud af spisesteder
tilpasset oplandets behov og ønsker.
 Beliggenheden er vigtig:

Side 13

Udviklingsudvalget vedr. Værløse Bymidte – samlet afrapportering
o Caféerne skal ligge centralt, så det er nemt at droppe ind – både planlagt og spontant.
o Cafeerne skal placeres, så der er udsigt til Bymidtens liv og handel.
o Cafeerne bør ligge syd/vestvendt for at give de bedste muligheder for udendørs servering i
en stor del af året.

Hvad skal der ske?
Udvalget anbefaler en flerdelt indsats:
1. Eksisterende spisesteder bør snarest samles til drøftelse af udbuddet og ønskede udvidelser.
Herunder også en drøftelse af, hvordan de eksisterende spisesteder markedsføres og optræder i
byrummet, og hvordan de eventuelt kan udvikle sig for at ramme en bredere målgruppe.
2. På kort sigt arbejdes der for at få etableret supplerende spisesteder og cafeer i eksisterende ledige
lejemål centralt omkring Den røde plads eller Kvicklytorvet. Det kan fx være de ledige lokaler, der
tidligere har huset Nordea, Lækkerland, Nykredit. Alternativt er der mulighed for også at etablere
café med udeservering i Danboligs bygninger på Kvicklytorvet ved omrokering af lejemål.
3. På sigt kan der yderligere arbejdes for, at centrale lejemål kan forhandles med ejere og lejere ift.
brug af lokalerne til cafedrift. Der kan også indtænkes en anden brug af den nuværende pavillon på
Den røde plads, hvor der pt. er pølsevogn.
4. På længere sigt bør der arbejdes der på at etablere en let bygning på den sydlige del af Den røde
plads, hvor der i dag står en skulptur. Pladsen er det centrale samlingspunkt på Bymidten og bør
udnyttes til cafe og aktiviteter. Bygningen bør etableres som bygning med gennemkig, så der ikke
sker en afskærmning af udsynet på tværs af pladsen i nord-syd aksen. Bygningen skal samtænkes
med forslagene i anbefaling 2.1 om Den røde plads.

De konkrete handlinger til gennemførelse af forslaget fremgår af nedenstående oversigt og skitse.

Cafe i fritstående pavillon på torvet i Hillerød.
Fotograf: Niels Wind.
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Overvejelser om
beliggenhed

Ejerforhold

Kort sigt:
Placering i nuværende tomme
lokaler
 Nordea, Lækkerland og Nykredits
tidligere lokaler er pt. alle tomme
og vender mod Den røde Plads.
Alle vil have mulighed for
udeservering – evt. under scenen.

Alle lokaler ejes af Nordea.
 Etablering af cafe kræver
ombygninger fra udlejers side,
når der er fundet en interesseret
lejer, og der kan opstilles en
meningsgivende business case.

Længere sigt:
Nybygning af let bygning på Den Røde
Plads
Den sydligste ende af den røde plads vil
være ideel til placering af ny cafe, da den
ligger fint i forhold til solen og også har
udsigt til legepladsen, så det vil være muligt
at se på/holde øje med de legende børn.
Det er vigtigt, at en ny bygning etableres
med gennemkig, så den ikke afskærmer og
dermed opdeler Bymidten i to dele.
Det er kommunen, der ejer den røde plads.
 Der skal findes en investor til opførelse
af let glasbygning i den sydlige ende af
Den røde plads.
 Skulpturer, buske og bænke skal flyttes
og cykelsti ændres, så den ikke går på
tværs af gågade.

Kommunen ejer Scenetorvet og Den
Røde Plads
 Der skal etableres mulighed for
og tilladelse til udeservering.


Udvælg café



Kontakt
café-ejer

Der skal udvælges, hvilke café-koncepter der passer bedst til Værløse Bymidte.
Gerne koncepter som appellerer til en bred del af Værløses borgere og i forskellige
prisniveauer.
Ejerne af de udvalgte koncepter kontaktes om mulighederne for et fremtidigt
samarbejde. De overordnede udviklingsplaner for Bymidten og strategien med nye
cafemuligheder skal præsenteres som en samlet strategi ift. investorer.

Forudsætningerne for forslaget
 Lokalplaner/servitutter skal ændres, så de passer til koncepter og giver mulighed for
bygningsændringer, nybygning og udeservering.

Relevante interessenter og ansvar for implementering
Opgaven med at kontakte cafe-koncepter og finde en interesseret cafe-ejer bør ske i et tæt samarbejde
mellem Nordea Ejendomme, kommunen og Centerforeningen. Der skal udarbejdes fælles professionelt
udseende præsentationsmateriale, der kan bruges til formålet, jf. anbefaling 2.5.
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Interessent
Ejere af bygning
Ejer af grund
Ejer af det/de café-koncepter der kontaktes
Evt. investor, hvis der vælges en grund, som endnu
ikke er bebygget

Kommunen for eventuelle ændringer i
lokalplaner/servitutter + opsøgende arbejde ift
cafe-ejere og investorer
Den ansvarlig for implementeringen

Opgave
Skal være villige til ombygninger og udlejning til
cafeer
Kommunen skal udbyde grund på Den røde Plads til
nybygning af let cafe-bygning.
Skal præsenteres for analysen af Bymidten og gøres
interesseret i at lokalisere sig i de mulige lokaler.
Der skal via udbud findes en interesseret investor,
som skal præsenteres for analysen af Bymidten og
finde det interessant og rentabelt at bygge på
Bymidten.
Myndighedsarbejde ift. lokalplaner.
Aktiv opsøgende indsats ift. investorer og cafekoncepter via kommunens developer.
Skal sikre koordination og arbejde for, at
anbefalingerne ift. etablering af flere cafeer i
Bymidten realiseres.
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ANBEFALING 2.3
Nye centrale ankerbygninger med butikker, boliger og serviceerhverv –
salg og udvikling af den gamle posthusgrund
Bymidtens nuværende udfordringer
som anbefalingen skal løse
I dag ligger Posthusgrunden øde hen
og skaber et dødt område mellem
stationen og Bymidten. Hvis der på
posthusgrunden etableres en butik
(eller flere) der tiltrækker mange
kunder evt. kombineret med boliger,
sundhedshus eller liberalt erhverv vil
det kunne skabe liv og omsætning i
hele Bymidten og skabe en mere aktiv
Posthusgrunden i Værløse. Fotograf: Ane Hag.
overgang fra stationsområdet til
Bymidten. Samtidig vil et markant
byggeri på grunden kunne blive et kendetegn for Bymidten.
Udvalgets anbefaling til styrende principper
 Der skal funktioner ind på Posthusgrunden, som skaber liv.
 Det er vigtigt, at nybyggeriet på Posthusgrunden etableres som en integreret del af Bymidten og ikke
lukker sig om sig selv. Byggeriet skal understøtte samspillet med resten af Bymidten.
 Der skal etableres gode trafikforhold omkring nybyggeriet, herunder adgang for gående og cyklister til
resten af Bymidten.
 Der skal sikres et godt mix af ankerbutik, boliger og serviceerhverv, så der skabes liv i mange facetter,
som skaber et flow af mennesker i området.

Hvad skal der ske?
Posthusgrunden er pt. udbudt til salg, og de indkomne bud er under vurdering og behandling i
forvaltningen. Der skal politisk tages stilling til indkomne tilbud i løbet af foråret. Efterfølgende skal der
udarbejdes lokalplan. De nye aktiviteter i huset vil formodentlig tidligst kunne tages i brug i 2019.




Posthusgrunden er beliggende i den del af Bymidten, der i høj grad er præget af ”moving-funktioner” –
altså borgere der er på vej til/fra station, Bymidten og hjemmet. Indhold i nybyggeriet bør tilpasses
dette.
Det er afgørende vigtigt, at der på Posthusgrunden kommer en interessant ankerbutik (enten en
spændende dagligvarebutik eller tøjbutik som H&M), der kan trække kunder til Bymidten og som
supplerer butiksudbuddet i Bymidten. Det er vigtigt, at der ikke etableres mindre små butikker, som
trækker handelslivet væk fra resten af Bymidten.
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På Posthusgrunden bør der også etableres sundhedshus eller boliger, der alt sammen er med til at
skabe liv og trække kunder til. Muligheden for både senior- og kollegie/ungdomsboliger bør
undersøges. Værløse kunne være et alternativ for de mange boligsøgende studerende fra
hovedstadsområdet, og kunne være med til at skabe øget liv i Bymidten.
Der skal i lokalplanen være krav om vinduer og indgange, der sikrer samspil med resten af bymidten
Trafikafviklingen omkring posthuset skal sikre gode forhold for gående og sikre samspil med resten af
bymidten (eksempelvist rødt, hævet fodgængerfelt, der markerer sammenhængen til Den røde Plads).

Forudsætningerne for forslaget
 Forslaget forudsætter, at der kommer det rigtige tilbud ind i udbudsrunden, og at der med
lokalplansbestemmelser m.v. kan sikres den nødvendige sammenhæng mellem posthusgrunden og
resten af Bymidten.
 Hvis der ikke modtages et bud på Posthusgrunden, som lever op til ovenstående anbefalinger, bør det
politisk overvejes, om
der skal foretages genudbud for at sikre den rette løsning, som kan understøtte Bymidtens samlede
udvikling.

Relevante interessenter
 Kommunen – forestår udbudsproces og vurderer de indkomne forslag til forelæggelse for Byrådet.
 Den kommende ejer – skal indgå aktivt i arbejdet med at styrke Bymidten og kunne se egne aktiviteter
som en værdifuld og vigtig del af dette arbejde.
 Nye butiksejere i bygning på Posthusgrunden bør være medlemmer af Centerforeningen.
 Centerforeningen - skal have den aktive kontakt med den nye ejer for at sikre et godt samspil.

Ansvar for implementeringen
Primært kommunen mens Centerforeningen får den efterfølgende kontakt til de nye lejere. .
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ANBEFALING 2.4
Indbydende og attraktive byrum - der inviterer til ophold og giver øget
handel

Bymidtens nuværende udfordringer som
anbefalingen skal løse
Der er blandt de borgere, der i forbindelse med
Udviklingsudvalgets arbejde er blevet spurgt
om deres ønsker til Bymidten, mange, der
ønsker mere attraktive fysiske omgivelser i
Bymidten.
Samtidig er Reteams klare opfordring, at der
lægges meget vægt på udviklingen af de fysiske
rum mellem butikkerne, da de betyder rigtigt
meget for kundernes oplevelse af Bymidten og
handelseoplevelsen som samlet helhed.
Brugerne ønsker intime byrum, der inviterer til
ophold og indbyder til handel i Bymidtens
butikker.
Strøggaden fra Kvicklytorvet til Den røde plads
vurderes pt. at have forhindringer ift. en sådan
handelsoplevelse, da de eksisterende
betonbarrierer i strøggaden adskiller de
naturlige bevægelseszoner fra butikkernes
facader og gadeudstillinger.
Byrumsmøbler fra torvet i Thisted. Fotograf: Rasmus Svingel fra
rumvaerk.dk

Byrummene inviterer kun i meget begrænset
omfang til ophold, og kun området ved
legepladsen ved Scenetorvet benyttes aktivt hertil. Der bør etableres byrumsinventar og beplantning, der i
højere grad inviterer brugerne af Bymidten til at tage ophold i byrummet og dermed medvirke til liv og
social aktivitet.
Udvalgets anbefaling til styrende principper
 Strøggaden skal i højere grad integrere butikkerne og de naturlige bevægelseszoner
 Butikkerne i Bymidten skal i højere grad integrere byrummet og deres butik – der kan fx arbejdes ud fra
en ambition om at være ”danmarksmestre i gadevarer”
 Der skal etableres byrum, der inviterer til ophold, så øget liv og sociale interaktioner i højere grad
understøttes.
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Hvad skal der ske?
 Betonbarrierer i strøggaden skal omdannes til bænke eller andre siddemøbler ved beklædning med træ
eller lignende. Trappen på Kvicklytorvet kan også omdannes delvist til siddepladser.
 Butikkerne skal i højere grad markedsføre deres butikker i byrummet ved brug af udstillinger, gadevarer
m.v. for at skabe et attraktivt og levende byrum, der inviterer til handel. Butikkerne kan med fordel
arbejde sammen i lokale zoner om at iværksætte tiltag – tiltagene vil sprede sig.
 Tomme lokaler skal aktiveres hurtigt, så de fremstår levende og aktive i byrummet – evt. til midlertidige
aktiviteter indtil der sker genudlejning.
 Facader skal i højere grad åbnes op mod byrummet, så de fremstår levende og indbydende.
 Beplantning og belysning skal gennemgås og gøres mere ensartet.
 Det skal undersøges, om der på sigt kan etableres en parqourbane eller lignende rundt i Bymidten og
omkring det nye rådhus og Værløsehallerne for at skabe flow og opfordre til bevægelse og aktivitet.

Forudsætningerne for forslaget
 De enkelte butikker skal kunne se incitamentet i indsatsen i form af øget indtjening gennem fælles
indsats for at skabe et spændende gade- og byrumsmiljø, som tiltrækker flere kunder.
 Der skal via ledige lejemål kunne skabes en samling af de mindre specialbutikker til et fødevaretorv.

Relevante interessenter
 Kommunen skal sammen med Nordea Ejendomme undersøge mulighederne for at renovere
betonbarriererne i strøggaden.
 Centerforeningen skal være aktiv tovholder i indsatsen for at få de enkelte butikker til at gøre
byrummet ved de enkelte butikker mere attraktivt og aktivt.
 Centerforeningen skal arbejde med, hvordan de gerne vil have byrummene gjort mere attraktive og
drøfte mulighederne med kommunen.

Ansvar for implementeringen
Kommunen og Centerforeningen i tæt
samarbejde.

Byrumsmøbler fra Galten. Fotograf: Monica Lund Stocholm.
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ANBEFALING 2.5.
Synlig bymidte med fælles visuel identitet – samlet
markedsføringsstrategi for Bymidten
Bymidtens nuværende udfordringer som anbefalingen skal løse
Bymidten er ikke tydeligt synlig og tilgængelig fra de omkringliggende veje og stationen. Markedsføringen
er ikke sammenhængende og skaber ikke et samlet billede af en levende og spændende bymidte. Bymidten
bliver derfor Danmarks mest ”hemmelige” bymidte. Der er behov for at synliggøre Bymidten, så flere
borgere får øjnene op for de mange muligheder på Bymidten. Den tilsigtede effekt er øget
kundetilstrømning, øget omsætning i butikkerne og mere liv i Bymidten. Bymidten skal være det foretrukne
handelssted for kommunens lokale borgere.
Derudover er Bymidtens visuelle identitet umoderne og der er ikke en gennemgående visuel identitet i
byrummet. Der er behov for at skabe en fælles visuel identitet, der er moderne og frisk i udtrykket. Der skal
skabes sammenhæng og rød tråd mellem logo, skilte, butiksfacader, infotavler/standere, LED skilte på
indfaldsveje og på Bymidten gennem en fælles designmanual. Den tilsigtede effekt er et friskt og moderne
image der afspejler den Bymidte kunderne tiltrækkes af og elsker at opholde sig i.

Udvalgets anbefaling til styrende principper
 Der skal skabes en fælles identitet gennem ny designmanual, som skaber en rød tråd i Bymidtens
skiltning – både internt og eksternt
 Der skal ske en samlet og målrettet markedsføring af Bymidten og dens tilbud
 Der skal skabes synlighed fra indfaldsvejene
 Der skal skabes en tydelig sammenhæng og ”ankomst” til Bymidten fra Stationen.

Hvad skal der ske?
Der skal hurtigst muligt iværksættes snarlige tiltag ift. at synliggøre Bymidten og dens tilbud gennem
ændring af skiltning og proaktiv markedsføring.
På kort sigt
 Der skal udarbejdes en fælles kommunikationsstrategi
 Der udarbejdes en fælles fortælling om Bymidtens identitet og lokale styrker, som kan bruges
som grundfortælling i en ny kommunikationsstrategi. Vi skal fremhæve det unikke, som
Bymidten er og kan og byge videre på det.
 Der skal udarbejdes en fælles plan for, hvornår der kommunikeres til hvilke målgrupper og
gennem hvilke kanaler. Kommunikationen skal ramme på rette tid og sted. Skiltning,
infotavler, aviser og sociale medier skal bruges aktivt på den rette måde
 Der skal udarbejdes fælles professionelt udseende præsentationsmateriale for Bymidten,
som kan bruges i markedsføringssammenhænge ift. nye butikker, lejere m.v.
Centerforeningen er allerede i gang med dette arbejde.
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Der skal skabes en ny fælles visuel identitet
 Der skal udarbejdes en fælles designmanual
 Skilte til butiksfacader og skilte til gadeniveau skal udskiftes
 Der kan evt. arbejdes i zoner, hvor butikkerne slår sig sammen og begynder at skabe ensartet
udsmykning og markedsføring i gadebilledet i mindre grupper allerede nu
 Det skal overvejes om, pylonerne ved indfaldsvejene skal revitaliseres, eller om der skal
etableres LED skilte til indfaldsvejene, så mere målrettet skiltning bliver muligt

På længere sigt
 Det kan overvejes, om Bymidten skal have nyt logo og evt. nyt navn
 Der kan indkøbes et samlet marketingsystem til at professionalisere Bymidtens
kommunikation. Systemet kan fx håndtere /automatisere kommunikationen på tværs af
platforme og en fælles platform for butiksdrivende til markedsføringsmateriale, fx skabeloner
til annoncering, billeder, film, brochurer, flyers, sociale medie posts mm.
 Der kan investeres i en storskærm på Galaksens sydlige væg mod stationen eller ophænges
større bannere for at synliggøre Bymidtens tilbud ift. pendlerne. En storskærm vil samtidig
kunne benyttes til open-air-bio om sommeren.
 Centerforeningen kan investere i at få information om Bymidtens butikker og aktiviteter vist
på de store skilte midt på Den røde plads, der pt. drives af privat reklamefirma.

Forudsætningerne for forslaget
 Der skal indhentes tilladelse til ny
skiltning på og omkring Bymidten –
herunder evt. også brug af udadvendte
facader og kommunale broer m.v.
 Det er afgørende at få skabt motivation
for butiksejerne for at deltage i
arbejdet. Analysen fra Reteam bør
fremlægges for butiksejerne, så den
større strategis mulighed for øget
omsætning for den enkelte bliver
tydeligt. Der kan også fremlægges cases
fra andre byers succeshistorier, hvor
Skiltningen ved Bymidten. Fotograf: Reteam Group.
man kan dokumentere mersalget samt
nedbringe frygt for øget tid til administration.

Relevante interessenter
 Kommunen skal behandle ansøgninger om ny skiltning og brug af facader og broer ift. påvirkningen af
byrummet.
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Kommunen undersøger, hvad mulighederne er for fælles oplæg om analysen fra Reteam for
butiksejerne. Centerforeningen og butikkerne forestår selv eventuelle behov for individuel rådgivning.
Centerforeningen skal drive processen med den nye kommunikationsstrategi og arbejdet med den nye
visuelle identitet. Forankringen er i Centerforeningen, men ejere, lejere og kommunen skal forpligtiges
til at overholde fx designskabelonen, så den fælles identitet og røde tråd sikres i al kommunikation.

Ansvar for implementeringen
Centerforeningen er projektleder og drifter senere kommunikationsarbejdet.
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ANBEFALING 2.6
Indbydende og aktiv ankomstzone fra stationen til Bymidten - udvikling
af stationsarealet til aktiv moving-zone
Motivation – hvilken udfordring løser anbefalingen?
Stationen er gennemgangsområde og pendlernes primære forbindelsespunkt til Bymidten. Området bør
derfor fremstå indbydende og med en tydelig skiltning og forbindelse til Bymidten, så der inviteres til
handel og ophold.
I dag fremstår den gamle stationsbygning forfalden, og der er ingen tydelig kobling til Bymidten ved
stationen. Stationsområdet er det første indtryk, som borgere fra s-toget møder, når de står af på Værløse
station. Det er vigtigt, at området udvikles, så det opleves om rart at opholde sig i, og virker naturligt
inviterende til at bevæge sig op i Bymidten.
Konsulentfirmaet Reteam beskriver områdets nuværende fremtoning som mørkt, uinspirerende, utrygt og
misligholdt. Områdets fremtoning skal derfor ændres markant, så der skabes et første positivt og levende
indtryk af Bymidten fra stationen.

Udsynet fra stationen mod Bymidten. Fotografi: Ane Hag.

Udvalgets anbefaling til styrende principper
 Stationsområdet skal være levende og inviterende med tydelig kobling og forbindelseslinje til Bymidten
og Den røde plads.
 Stationsområdet skal udvikles, så det understøtter den moving-zone, som det er en vigtig del af ift.
pendlernes bevægelsesmønstre.
 Der bør være et tæt samspil ift. udviklingen af Posthusgrunden, så der skabes en naturlig sammenhæng
i området.

Side 24

Udviklingsudvalget vedr. Værløse Bymidte – samlet afrapportering
Hvad skal der ske?
 Kommunen skal tage en forhandling med DSB ift. overtagelse af stations-forpladsen og
stationsbygningen.
 Efter overtagelse skal der udvikles en plan for området, som skaber en tydelig forbindelse og
sammenhæng til Bymidtens handels- og aktivitetsliv. Området skal tydeligt skiltes, og belægning m.v.
skal indgå som elementer, der viser vej.
 Kommunen skal sikre koordination ift. ny investor på Posthusgrunden, så det sikres, at området
kommer til at fremstå som en attraktiv helhed. Eventuelt kan der tænkes særligt element ind som
forbindelseslinje til Bymidten via Posthusgrunden – fx ”skilift” eller rullende fortov.
De nuværende ejere og lejere i området nær stationen skal inviteres til møde med Centerforeningen,
hvor vigtigheden af butikkernes fremtoning skal drøftes.
 Centerforeningen drøfter med nuværende ejere og lejere, hvordan Bymidten som aktivt handelssted
allerede nu kan gøres synlig mod stationen. Det bør være tydeligt ved ankomst til Værløse Station, at
der her gemmer sig et spændende lokalt bycenter med over 50 butikker.
Forudsætningerne for forslaget
Forslaget forudsætter, at der kan indgås en økonomisk aftale med DSB om overtagelse af stationsarealerne.
Relevante interessenter
 Kommunen – forestår kontakt til og forhandling med DSB.
 Kommunen – udvikler plan for stationsområdet med tæt inddragelse af Centerforeningen og de
nærliggende ejere, herunder ny investor på Posthusgrunden.
 Centerforeningen – afholder møde med nuværende ejere og lejere om, hvordan der allerede nu kan
handles, så ankomstområdet ved stationen og koblingen til Bymidten tydeliggøres.

Ansvar for implementeringen
Kommunen og Centerforeningen.
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BILAG 1:
IDEKATALOG TIL MULIGE AKTIVITETER PÅ BYMIDTEN
Udviklingsudvalget har i arbejdet med anbefalinger drøftet mange mulige aktiviteter, som kan finde sted på
Bymidten. Nedenstående liste er en ide-samling, som der kan arbejdes videre med.
Udvalgets ideer:
Galaksens baghave
 Sommerbio - Open Air på storskærm i Galaksens baghave – skal kunne ses fra S-tog, at der hygges i
Bymidten. Baghaven kan eventuelt designes som et amfi-teater.
 Et areal afsættes til skulpturpark. Borgere, der er kunstnere, kan få deres værker vist der i en
periode. Skiftende udstilling. Kan også placeres andre steder i Bymidten.
Aktiviteter på Den røde plads – evt. under midlertidig overdækning
 Lokale kunstnere sælger deres skulpturer og malerier mv.
 Lokale fødevareproducenter faldbyder deres bedste ting.
 Sporten præsenterer sig over for bevægelseslystne og potentielle medlemmer.
 Musikskolen kan holde koncert
 Læseklubber kan møde hinanden og diskutere litteratur, politiske debatter
 Amatørbands spiller
 Måneskins-skak
 Pop-up køkkener på pladsen – overraskelser til de forbipasserende
 Bagagerums-salg. En stribe p-pladser inddrages til marked, hvor folk kan sælge ting direkte fra
deres bilers bagagerum.
 Grab-and-go tilbud til dem, der arbejder i butikkerne, rådhuspersonale, kulturinstitutionerne og
dem, der arbejder hjemmefra og folk langvejs fra, der bare gerne vil have en god frokost.
 Rollatordans eller seniordart v/ Ældresagen
 Bordtennis turnering v/ bordtennisklubberne
 Skumtennis - v/ tennisklubberne
 Zumba, vimpelgymnastik og meget andet idræt v/ de respektive klubber og foreninger
 Måneskins-skak en hel weekend, hvor hele Nordsjælland kan deltage
 Folkekøkken
 Etnisk køkken, etnisk tæppeland, integrations-events
 Forfatter optræden, kulturpersonlighedsoptrædener
 Croquis - drop in
 Tango event v/ danseskolerne
 Skøjtebane og juleboder
 Basketbane
 Bordtennisborde
 Pokemon-game-events
 Geomapping
 Byfest med popcorn, skydetelt og radiobiler
 Foredrag fra de lokale sundhedsaktører
 Street-art som fx i Brande
 Børnefestival
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BILAG 2:
KOMMISSORIUM FOR
UDVIKLINGSUDVALGET
Notat
Dato: 21-03-2016
Sags id: 190-2016-5868
Dok.nr.: 190-2016-58639
Center for Styring og Udvikling
Stiager 2
3500 Værløse
csu@furesoe.dk
www.furesoe.dk
Sagsbehandler:
Terkel Kunding

Kommissorium for udviklingsforløb: Udvikling af Værløse Bymidte

Direkte telefon nr.

Baggrund
Åbningstider:
Furesø Kommune har løbende haft fokus på udviklingsmuligheder for Værløse Bymidte. Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Udviklingsmulighederne for Værløse Bymidte blev tilbage i 2012 kortlagt i en rapport
fra COWI i form af en samlet visionsplan for Bymidten. Planudvalget vedtog på den
baggrund i 2013 en række fokuspunkter for den videre udvikling af bymidten. Senest
har Miljø-, Plan- og Teknikudvalget drøftet udviklingen af kommunens bymidter,
herunder Værløse Bymidte, på møde i september 2015. Der pågår samtidig pt. et forløb
med en række brugerinddragelsesmøder ift. sammenhængen mellem bymidten, det
nye rådhus og Værløsehallerne.
Aktuelt er bymidten udfordret af konkurrence fra større butikscentre og stigende
nethandel, og der er derfor et politisk ønske om at styrke bymidten. For at kvalificere den politiske
drøftelse af, hvad der kan gøres for at Fastholde et attraktivt og bæredygtigt bycenter i kommunen,
iværksættes et udviklingsudvalg.
Forud for udviklingsudvalgets arbejde gennemføres der i forår/sommer 2016 en kortlægning af bymidtens
nuværende tilbud og profil. Kortlægningen foretages af ekstern konsulent og relevante parter og
interessenter på bymidten inddrages i processen.
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Kortlægningen vil indeholde en kortlægning af det nuværende detailhandelsudbud - områdeforskelle,
ejerskab, kategori, prisniveau, koncept, kvalitet og målgruppe
Kortlægningens resultater forelægges udviklingsudvalget ved opstart af arbejdet og kan danne grundlag for
udvalgets drøftelser.
Præmis for arbejdet
Kommunen arbejder løbende for at tiltrække nye potentielle investorer til området, og hvis der opstår
økonomisk rentable muligheder, som vurderes at skabe værdi for bymidtens udvikling undervejs i udvalgets
arbejdsperiode, vil der blive lagt op til beslutninger i de nuværende politiske fagudvalg. Udviklingsudvalget
vil i sådanne eventuelle sager blive orienteret. Eksempler herpå er Posthusgrunden.
Leverance
Udviklingsforløbet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til Miljø-, Plan-, og Teknikudvalget
(MPT) om private og kommunale tiltag, som kan styrke Værløse Bymidte.
Anbefalingerne skal konkret skitsere hvilke tiltag, der bør prioriteres og iværksættes på Værløse Bymidte
for at sikre aktiviteter og tilbud der understøtter Værløse som levende og velfungerende by og som skaber
et attraktivt og aktivt byrum både på kort og mellemlangt sigt (de kommende 5 år). Anbefalingerne skal
tage udgangspunkt i den eksisterende visionsplan fra 2013 for Værløse Bymidte som et af kommunens
vigtige handelscentre og byrum/mødesteder.
Anbefalingerne skal være implementerbare på kort sigt og økonomisk realisérbare og må derfor kun i
begrænset omfang medvirke til udvidelse af kommunens anlægsbudget.
Der skal arbejdes med anbefalinger indenfor følgende temaer:





Det fysiske rum, herunder de åbne pladser, torvedannelser og øvrige byrum
Butiks- og erhvervslivet – indhold og udvikling
Kultur- og fritidstilbud i bymidten
Bymidten som attraktivt boligområde

Form
Der nedsættes et udviklingsudvalg i henhold til Styrelseslovens § 17 stk. 4. Udvalget nedsættes under MPT.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget holdes orienteret om
udviklingsudvalgets arbejde.
Udviklingsforløbet opstartes med en fælles rundtur på bymidten for udviklingsudvalget. Formålet med
rundturen er at give en fælles forståelse af områdets samlede geografi, udfordringer og muligheder.
I løbet af udviklingsudvalgets arbejde afholdes en workshop med udvalgte borgere, der i forskellig grad
bruger bymidtens funktioner i deres dagligdag (se ”Deltagere”). Formålet med denne workshop er at bringe
erfaringer, ønsker og behov for forskellige målgrupper i kommunen i spil – også de stemmer som normalt
ikke høres.
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Udviklingsudvalgets øvrige arbejde består af møder, som bl.a. samler op på workshopforløbet, inddrager
erfaringer og anbefalinger fra den udarbejdede konsulentrapport og ide-genererer ift. mulige tiltag. Der kan
inddrages oplæg fra eksterne deltagere i arbejdet, ligesom arbejdet kan understøttes med
konsulentarbejde og yderligere kortlægninger ift. for eksempel borgernes brug af bymidten og ønsker til
udviklingen.
Deltagere
Udviklingsudvalget består af:








Fem medlemmer af byrådet, heraf mindst én fra hver af MPT, KFIU og BEU
To repræsentanter fra Centerforeningen i Værløse
To repræsentanter fra grundejerne
To repræsentanter fra kommunens kulturaktører på Bymidten
En borger med baggrund som arkitekt eller byplanlægger
En borger der arbejder indenfor PR/branding og som gerne har professionel erfaring fra lignende
opgaver
To borgere med interesse for byudvikling

Formand for udviklingsudvalget skal være et medlem af byrådet og udpeges af byrådet. Medlemmerne af
udvalget udpeges efter den d’honske metode.

Til workshoppen (se ”Form”) for særligt inviterede borgere skal bruges følgende
fagligheder/kompetencer:







En borger der er handelsdrivende i Værløse Bymidte
En borger der er beboer i Værløse bymidte
En borger der bor i kommunen men primært handler i andre kommuner
En borger med baggrund som børnefamilie med interesse for bymidtens udvikling og tilbud
En ældre borger i alderen (65 + år) med interesse for bymidtens udvikling og tilbud
En yngre borger i alderen 15-25 år med interesse for bymidtens udvikling og tilbud.

Tidsplan
Tid
Maj ’16
August
August
Januar ’17
Februar

Aktivitet
Godkendelse af kommissorium i
fagudvalg/ØU/byråd
Nedsættelse af udviklingsudvalg via
sag i Byrådet
Udviklingsudvalget starter sit arbejde
Udviklingsudvalget afslutter sit
arbejde
Leverance til MPT, BEU samt ØU og
Byråd
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BILAG 3:
UDVIKLINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING
Valgt som
repræsentant for

Deltagernavn

Byrådet

Ole Bondo Christensen
Gustav Juul
Preben Sandberg Pettersson
John Ingemann Allentoft
Helle Katrine Møller

Centerforeningen

Camilla Hovard

Grundejere

Annette Schou
Henriette Kirkhoff PaghSchou (suppleant Henrik
Steenstrup)
UDTRÅDT pga. opsagt
stilling

Kultur- og fritidsaktører

Mogens Daniel Bruun

Morten Mathiesen
Borgere

Henning Kornbo

Monica Lund Stocholm
Tina Østergaard
UDTRÅDT

Deltager som
Formand for udvalget og
borgmester
Medlem af byrådet
Medlem af byrådet
Medlem af byrådet
Medlem af byrådet
Repræsentant for
Centerforeningen på Værløse
Bymidte
Repræsentant for
Centerforeningen på Værløse
Bymidte
Repræsentant for grundejere
på bymidten, Nordea
Ejendomme
Repræsentant for grundejere
på bymidten, COOP DK
Repræsentant for
kulturaktører på Bymidten,
Værløsehallerne
Repræsentant for
kulturaktører på Bymidten,
Galaksen
Borger med baggrund som
arkitekt eller byplanlægger
Borger der arbejder indenfor
PR/branding, gerne med
professionel erfaring fra
lignende opgaver
Borger med interesse for
byudvikling
Borger med interesse for
byudvikling
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BILAG 4:
MØDEPLAN FOR UDVIKLINGSUDVALGET
September

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Udviklingsudvalg: Udvikling af Værløse bymidte
Udviklingsudvalget skal finde svar på, hvordan vi styrker bymidtens fysiske rum, butiks- og
erhvervsliv, kultur- og fritidstilbud og området som boligområde. Målet med udvalgets arbejde er
en række konkrete anbefalinger til MPT.

1. møde
Opstart, fælles
viden og
rundtur på
bymidten

2. møde
Retning og
prioritering for
4 temaer

27. september

17.november

Konference om
detailhandel i
Furesø (EKU)
3. november

4 nedsatte
arbejdsgrupper
arbejder med
de 4 udpegede
temaer
Medio
november til
primo januar

3. møde
Temalørdag
Anbefalinger
for de 4
temaer

4. møde
Justeringer og
godkendelse af
anbefalinger

15. januar

13. marts
Borgermøde –
teste udvalgets
anbefalinger af
23. februar
Behandling i
MPT
April
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