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Sundhed gennem fællesskaber 

 

 

Generelt: 

Vigtigt med tilgængelighed for alle, både ift. ældre og borgere med særlige 

behov (dvs. fysisk tilgængelighed, men også f.eks. tolkebistand). 

Vigtigt at principperne for udgifter er ensartet over hele kommunen, ellers kan 

det virke ekskluderende. Kan måske integreres i bookingsystemet. 

De frivillige skal støttes, men også samarbejde bedre, f.eks. via politisk 

udmeldte temaer, som foreningerne kunne samarbejde om. 

Deltagelse i fritidsaktiviteter er godt for livskvaliteten, men kendskabet til 

foreningerne skal udbredes mere – f.eks. via en Foreningsdag, som den 

Kulturelt Samråd allerede laver. 

Mere samskabelse: Kommunen kunne måske lave en portal, hvor foreninger 

og borgere kan byde ind med frivillighed/kompetencer/aktiviteter. 

Vigtigt at folk med funktionsnedsættelser kan deltage i ’almindelige’ 

aktiviteter, der skal ikke laves parallelaktiviteter som f.eks. paraidræt. 

Inklusion er vigtigt, især ift. sociale udsatte og psykisk syge. 

Behov for at foreninger kan synliggøre deres tilbud og aktiviteter bedre – f.eks. 

må man ikke hænge noget op i Galaksen. 

Nærhedsprincippet er vigtigt, især for folk med funktionsnedsættelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 3 

Natur: 

Meget fokus på naturen som ramme for gode oplevelser og fællesskaber, der 

understøtter sundhed. 

Vigtigt at naturen bliver tænkt ind i politikken – både ift.  hvordan den kan 

bruges mere, og hvordan tilgængeligheden bliver bedre for borgere med 

særlige behov. 

En naturlegeplads kan være et sted, hvor man mødes og er aktiv på tværs af 

generationer og tilhørsforhold. Der skal samarbejdes med Skov- og 

Naturstyrelsen, måske ved Farum Sø. 

Mere synlighed omkring kommunens tilbud, også ift. naturen – Hjortøgaard og 

Flyvestationen. Kort over hele kommunen og fokus på transport: f.eks. er  

Flyvestationen ikke tilgængelig med offentlig transport. 

 

Kunst og kultur: 

Savner mere kunst i kulturbegrebet, vigtigt at få det med i politikken. 

Kunstudstillinger skal ikke være finkulturelle, men for bredden -  fokus på at 

billedkunst er en del af menneskelig  kultur og af det offentlige rum. 

 Der mangler kreative lokaler i Værløse, Kirke Værløse, Jonstrup.  

Kunstforeningen ønsker tættere samarbejde med Skovhuset. 

Der bør være pladsgaranti til (kulturelle) foreninger. 

NB! Der bør være pladsgaranti til alle, der kan og vil yde noget! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 3 

Steder: 

Farum Kulturhus mangler elevator til foreningslokaler på første sal – det gør 

det svært for gangbesværede at deltage i aktiviteter, der ellers er fremmende 

for deres livskvalitet. 

Furesø keramik – lokalefaciliteter - man skal sondre mellem forenings- og 

undervisningslokaler. 

Større fokus på Ungekulturhuset, så børn og unge, der går ud af folkeskolen 

kommer til at kende huset. 

Ønske om flere steder hvor flere generationer kan mødes- fx naturlegeplads, 

teater, hyggelige steder. 

Parkeringspladsen ved naturstøttepunktet kunne laves om til en 

bevægelsesbane, når nu der kommer ny parkeringsplads. 

 


