Mål 5: I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne
løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet.
Overskrift

Forslag

Forfatter

5.1. Kulturhuse med flere
aktive brugere

Kommunens kulturhuse understøtter vores lokale foreninger og selvorganiserede aktiviteter. Over
50 % af aktiviteterne i de to kulturhuse er organiseret af foreninger og aktive borgere. De unge
spiller en større rolle end i dag i et godt samspil med øvrige brugere.

Furesø Kommune

5.1. Kulturhuse med flere aktive
brugere

Satelitten skal ikke til Farum! Ældresagen, vinklubben osv bruger Satelitten - hvis det skal flyttes til Farum
... enten kommer vi ikke - ELLER vi kommer i hver sin bil, og så er det spild af tid at snakke om CO2reduktion!

Inge Nielsen

5.1. Kulturhuse med flere aktive
brugere

Satellitten skal vedblive at være for ældre. Ældre mennesker mangler et mødested, når Satelitten bliver for
unge. Jeg vil derfor foreslå, at den vedbliver med også at være for ældre, hvor vi kan mødes i regi af
ældresagen, familie og samfund, hjerteforeningen etc. Det bliver for langt for os ældre at rejse til Farum.

Annie Jakobsen

5.2. Foreninger spiller en
nøglerolle

Kommunen samarbejder målrettet med foreningerne om børn og unges fritidsaktiviteter samt
opgaver inden for sundhedsfremme, integration, forebyggelse af ensomhed samt inklusion af
udsatte og ældre.

Furesø Kommune

5.2. Foreninger spiller en
nøglerolle

Fremme idrætten i kommunen ved samarbejde mellem skole og foreninger. Det skal være en fast del af
skolernes idrætsundervisning at de via samarbejde med idrætsforeningerne øger kendskabet til sport der
kan dyrkes i kommunen samt sikre en bedre udnyttelse af de mange sports faciliteter kommunen råder
over. Foreningerne skal have lov til at informere eleverne om tilbud i og omkring foreningen om
fritidsaktiviteter.

Naboerne på Nørrevænget

5.2. Foreninger spiller en
nøglerolle

Kommunen bør være mere grundig med de beslutninger, der træffes. Fx burde man i højere grad have
inddraget de berørte foreninger Farum Svømmeklub, Farum Familiesvøm og Morgensvømmerforeningen
ifm. genåbningen af Farum Svømmehal under Covid-19. Der er truffet beslutninger, som ikke giver mening
ift. smitterisiko, og som brugerne derfor ikke forstår.

Lene Jensen

5.2. Foreninger spiller en
nøglerolle

For at fremme trivsel bør man (fortsat) støtte alle frivillige foreninger. Der er pt. rygter om at inddrage
Satellitten - og henvise alle de 100 foreninger i Værløse, der bruger den, til Farum. Det er lige præcis det
modsatte - og det vil givetvis blive dødsstødet for nogle af foreningerne og besværliggøre det for resten.

Jens R. Rasmussen

5.2. Foreninger spiller en
nøglerolle

Jeg tænkte her på Furesø Musikforening. Det er en forening af frivillige, som gør et meget flot stykke
arbejde med afholdelse af klassiske koncerter i Galaksen af meget høj kvalitet. Der er ca. 300
medlemmer, især ældre, som får store både musikalske OG sociale fælles oplevelser heraf. Det er af
afgørende betydning, at kommunen fortsat støtter en sådan forening.

Rie Clemmensen

5.3. Civilsamfundet bidrager til
stærke fællesskaber

Kvaliteten i velfærdstilbud som skole, dagtilbud og plejehjem er forbedret ved, at flere frivillige
borgere og organisationer bidrager. Samtidig løfter lokale grundejer- og medborgerforeninger et
stigende antal opgaver i forhold til udvikling af lokalsamfundene.

Furesø Kommune

5.3. Civilsamfundet bidrager til
stærke fællesskaber

Brug resurserne. Jeg er en del af spejdernes genbrug og kan der se hvor mange resurser der er i ældre
Ukendt
erfarne borgere. Jeg har i ca 20 år haft en mormorordning i Furesø / farum. Dejlige elskelige ældre der har
elsket børn og følt og nyttig vad at " nogen har brug for dem og deres erfaringer og ikke mindst gode hjerte.
På Herlev hospital er der sådanne ældre der viser vej til de mange forskellige afdelinger. Jeg har en ide.
Jeg har hørt så meget om at børnehaver mangler pædagoger. Hvad med at indfører " en god morgen
mormor - der stille og roligt kan sige god morgen og velkommen til lille Peter og hører hvad han har drømt
eller hvad han vil have til morgen man. Jeg tænker et job tilbud fra 7-9 og ikke som sådan løn - men evt et
gave pr mdr. ala et tog kort eller 10 poser kaffe. Pædagoer behøver bruge deres udd til at sidde med
ungerne på skødet og give børnene kærlighed og nærhed. Svære behøver det ikke at være. --- Der er
meget værdi i min ide. noget i har så mange stisystemer i Furesø - det er dejligt - men kunne i ikke lave
nogle forhindringer så cykler i nedsat fart kan passerer , men at knallerter i høj fart ikke kan drøne
igennem. Jeg bor i Elmely og hører så mange knallerter fører i vild fart igennem... Det tror jeg godt I kan
gøre noget ved.

5.3. Civilsamfundet bidrager til
stærke fællesskaber

Lad det enkelte dagtilbud om at vælge at tillade, at forældre må donere legetøj (naturligvis
sikkerhedsmæssigt forsvarligt) mv. til de enkelte institutioner. Giv lov og mulighed for, at forældre må lave
havearbejde/legeplads/andet forefaldende arbejde, for derved at frigive midler i budgettet. Frivillighed skal
være et supplement ikke en erstatning for eksempelvis pædagoger - ovenstående forslag vil skabe luft for
pædagogerne, og er dermed ikke en erstatning.

Sandra Bodilsen

Øvrige forslag udover byrådets succeskriterier
Furesø Kultunaut

der ønskes en "Furesø KultuNaut" for at borgerne let kan få et overblik over tilbud og begivenheder i
kommunen. underskrevet af 6 personer, Gæstebud.

Peter Balle

Bedre forhold for Mjølner
spejdergruppe

Vores spejdergruppes hytte på Søvej trænger til en renovering i forhold til de mange børn der kommer der
ugentligt. Køkken og toilet bør renoveres.

Britta Smedegaard
Andersen

Biblioteket mere åbent med
bemanding

Biblioteket burde være mere bemandet. Være et sted for børn og unge. Et sted man kan hænge ud.

Maria Rosenberger

borgerinddragelsesudvalg

alle udvalg har poster hvor angagerede samfundsborgere kan melde sig som repræsentanter for de øvrige
borgere. disse udvalg samles om et givent emne og viderekvalificerer det sammen med politikerne og/eller
kommunens medarbejdere. på denne måde sikrer man at borgerne har mulighed for at komme med mere
dybdegående ideer end fx ved dette tilbud hvor vi kan skrive korte ideer på hjemmesiden. Til nærmere

Wazir Abdulrahman
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Forfatter

inspiration har Gentofte Kommune haft god erfaring med netop dette.
Cafe i Skovhuset

Kunne man lave cafe /restaurant i Skovhuset? Give lidt mere liv og gøre det til et udflugtsmål?

Emnedage for foreninger på
bymidten og bytorvet

Ideen er at kommunens klubber inviteres til at "udstille" på byens torve. Et eksempel kan være at byens
Matilde Madsen
vinklubber holder smagsdag på torvene en lørdag og får reklame, kan vidensdele og skaber liv. Kommunen
kunne stille boder/telte til rådighed. Det kunne også være byens bofællesskaber eller bridgeklubber. Jeg
tror der er mange "usynlige" initiativer, som kunne tiltrække og samle mange forskellige grupper i
kommunen. Der er udstillinger og initiativer i forvejen, men det kunne skrues meget mere op med en
planlagt temarække

Etablering af madklubber - eller
andet man kan samlet om

Hjælp til at voksne og ældre kunne samles f.eks i madklubber. Måske kan skolernes køkkenfaciliteter
anvendes. På sigt kunne bedre åbne faciliteter der indbyder til fællesskab og gerne centralt placeret så
andre ser hvor hyggeligt og rart der ser ud.

Jan Skelbæk

Forsamlingshus med aktiviteter

Der kunne godt være et forsamlingshus i Værløse - et sted hvor der kunne være pop up aktiviteter og også
spisning og pop-up vinbar plus aktiviteter som brætspil aften, banko, musikquiz, krea, litteraturkreds, yoga,
mindfulness, etc som de nedlagte bykirker i Kbh.

Britta Smedegaard
Andersen

Idræt og sport

Gæstebud 5 personer: Kommunen skal støtte foreningerne i både bredde og eliteidræt, da det også kan
være eliteudøvere som kan tiltrække børn og unge til sportsudøvelse. Kommunen skal understøtte og
udbygge de meget fine faciliteter der findes i kommunen.

Annette Bech

Lokal stolthed / Opbakning til
Elitesport

I samarbejde med FC Nordsjælland burde man prioritere at opbygge en kultur hvor man bakker op om sit
Thomas Strømberg
lokale superligahold. Sammenligner man fx med jyske fodbold/håndboldklubber, så er der en enorm lokal
stolthed til fx FC Midtjylland, Viborg FF osv. som betyder at klubberne bliver samlings- og mødested for alle
aldersgrupper. Vi er endda så priviligerede at klubben har klaret sig godt i en årrække, og at en stor del af
holdet består af egenudviklede spillere. Derudover investerer klubben størstedelen af deres indtægter i
ungdomsudvikling, hvilket også gavner børn og unge i lokalområdet. For at kunne lykkes kunne det være
simple initiativer, som en fælles ansat repræsentant mellem kommune og klub, hvis job omhandlede dette.
At der er mere tydelighed i byen når holdet spiller. At klubbens tilhørsforhold fremgår tydeligere på
kommunes materialer. Det kunne sagtens tiltrække unge børnefamilier til byen/kommunen, at man er så
priviligeret at kunne følge sport på allerhøjeste nationale niveau.

Manglende idrætsfaciliteter

Når vi bygger nye boliger i kommunen, tænker vi min. 1 idrætsfacilitet ind i projektet.

Camilla Vange Mynster

Mere transperant med de
forskellige idrætstilbud i
kommunen

Det er ikke nemt at gennemskue, især for os nytilflyttede, hvad der er af foreningstilbud, hvordan man
tilmelder sig, hvor der er ledige pladser og lignende. Både tilbud for børn og voksne. En hjemmeside hvor
man kunne vælge den enkelte aktivitet eller aldersgruppe og der dermed kom en liste hvad der er tilbud i
kommunen

Wazir Abdulrahman

Sauna og vinterbade muligheder

Både Søndersø og Farum sø kalder på mulighed for lokalt samvær, natur oplevelser og aktivt fritidsliv
gennem fx mobile saunaer med brænde optænding til vinterbadning. Det er blevet meget populært at
vinterbade og dette knytter borgere sammen på kryds og tværs. Også Furesø bad kunne udvikles med en
sauna på stranden om vinteren.

inge Bohn Bidstrup

Skatepark i Furesø

Furesø Kommune har akut behov for en skatepark, hvor børn og unge kan dyrke deres sport alt imens de
opbygger sociale relationer til andre børn og unge med samme interesser. Dette alternativ til den
etablerede foreningssport har længe været en af de største sportsgrene/fritidsinteresser og en skatepark
vil tilfredsstille behovet hos tusindevis af borgere i Furesø Kommune.

Jesper Skau Tørning

Torvedage på bymidten i
Værløse

To faste torvedage om ugen med lokale varer - frugt, grønt, blomster, kød, mælkeprodukter etc på den
røde plads - afspær for biler de dage.

Britta Smedegaard
Andersen

Vi gør det allerede rigtig godt

Mere samarbejde med Rudersdals kommune og husk infrastrukturen, transport ret afgørende.

Solveig Ryel

Kultur

Kulturen blomstrer i Furesø, når man ser bort fra Covid-19, som har sat mange aktiviteter på stand-by. Det
store udbud af kirke- og foyerkoncerter, arrangementer og udstillinger i Kulturhuset og Galaksen og mange
andre initiativer og rige foreningsliv skal fortsætte.

Lene Jensen
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Maria Rosenberger

