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Lokalsamfund med sammenhængskraft/ Plads til fysisk og 

kreativ udfoldelse 

 

Generelt: 

Farum og Værløse har alle kulturtilbuddene, der er færre i lokalsamfundene. 

Der bør være mere selvjustits, når det kommer til oprydning og rengøring i de 

lokaler, der anvendes af flere. 

Der mangler plads til ældre; forslag om at ekspropriere et stykke af skoven til 

ældreboliger i Hareskoven. 

I Farum tænker man ikke i lokalsamfund som i Værløse. 

I løvernes hule – var der en iværksætter, som har lavet en app for 

lokalsamfund – kan den bruges til noget? 

Største udfordring er, at man stadig taler om ’dem og os’. Man skal ikke 

fastholde de gamle dogmer – de unge er bedre til at tænke på tværs. 

Ved næste budgetforhandling bør der arbejdes for, at det bliver gratis at rejse 

med tog/bus i Furesø Kommune. 

¼ af borgerne bor uden for Værløse og Farum – der mangler fysiske rammer 

for børnefamilier. 

Bustransport skal koordineres bedre. 

Kunst og kultur bør fremhæves mere – kunsten skal ud nye steder, f.eks. ved at 

bruge begivenheder til at vise kunst. 

 

Udendørs aktiviteter: 

Flere nyttehaver /fælleshaver som f.eks. i Jonstrup styrker lokalsamfund. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 3 

Forslag om afmærkede stier, som man kan se på Google og planlægge sin rute 

efter. 

Ønske om mange flere bålpladser/lejrpladser overalt i kommunen, gerne på 

hundegrunden ved siden af Lillevang 

Ønske om flere legepladser – både små og store, så man kan være mange 

sammen. Tænke i samarbejder med boligforeningers legepladser. 

Forslag om Kløverstier til fysisk aktivitet – ca. 60 kommuner har dem allerede. 

Der er afleveret et projekt i kommunen, men ingen kender noget til den i 

forvaltningen.  

Ønske om flere kreative rum i det fri. 

Vigtigt at der også er steder med ro, uden aktiviteter, lys og trafikstøj.  

Der mangler ridestier. 

Ønske om mulighed for uorganiseret by-aktivitet, f.eks. i en skaterpark, hvor 

man mødes spontant på tværs til udfoldelse. 

  

Foreningsliv: 

Reglerne for brugen af medborgerhuse skal ikke være så stramme. I dag skal 

man være en godkendt forening for at anvende dem. 

Lokale foreninger imellem – samarbejde mellem kreative foreninger – som kan 

bruge samme rum. 

Hareskov Borgerforening føler sig presset og efterspørger mere langsigtede 

løsninger. 

Drøftelse om Parakultur og  Parasport – det er vigtigt med plads til alle, og ikke 

i parallelsamfund. 

Problemer med at aktivere de unge i Farum. Der er behov for hjælp til at få 

aktiviteter ind i eksisterende foreninger, hvor der sidder for mange ”ældre” - 

ellers dør foreningerne. 

Der mangler lokaler til aktiviteter som f.eks. bridge i Værløse 

Der kan ikke være alt til alle! 

Foreninger skal samarbejde på tværs af kommunen 
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Hvorfor skal man være med i en forening for at kunne deltage – der er mere 

brug for rum til uorganiserede aktiviteter. 

 

Information/kommunikation 

Forslag om adgang til en separat del på hjemmesiden, eller en ny platform, 

hvor man kan klikke ind på et kort og se, hvad der sker i alle lokalsamfund. 

Mere information om, hvornår Furesø Kommune afholder arrangementer. 

Der mangler information om, hvor man kan låne/leje lokaler. 

 

Faciliteter/lokaler: 

De 5 fælles forsamlingshusene er prissat efter max-kapacitet, så det bliver 

meget dyrt, når der skal holdes en mindre fest, f.eks. børnefødselsdag. 

Furesø Kunstforening efterspørger udstillingssteder og faciliteter til 

kunstudstillinger. 

Der er adgang til lokaler på skolerne – rådhuset – via Aktiv Furesø 

hjemmesiden. 

Speciallokaler bør også være en del af lokalebooking. 

 


