Mål 1: I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant
mindre CO2 udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og
klimaløsninger.

Overskrift

Forslag

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

I 2030 er mindst 30 % af de kommunale arealer, der i dag er forpagtet ud til landbrug, omlagt til egentlig
natur. Samtidig fastholdes muligheden for i Furesø at drive landbrugserhvervs på et bæredygtigt
grundlag og som en del af vores lokalarv med lokalt producerede fødevare. Antallet af sjældne arter og
naturtyper er i vækst. Mindst 80 % af de invasive arter er kortlagt og ved at blive bekæmpet. Kvælstof
udledning til søer og åer er minimeret gennem bedre håndtering af regnvand og spildevand, så der ikke
ledes spildevand ud til søer og åer.
2 m bræmme med blomster omkring kommunale arealer, således at bier, fugle og andet småkryb for gode
levemuligheder. Undlade at slå græsset på engen ved Kong Volmers vej. Stop overløb ved Doktorens Bugt, og
andre steder hvor overløb måtte forekomme.

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Forfatter

Furesø Byråd

Sandra Bodilsen

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

30% af kommunens landbrugsarealer omlagt til natur i 2030 lyder meget uambitiøst. Den % må meget højere op.
Stop hurtigst muligt - og ikke først i 2030 - for udledning af spildevand til søer og åer. Bistand -fagligt og
økonomisk - til lodsejere, der vil omlægge landbrugsjord til egentlig natur.

Allan Christensen
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biodiversitet

Det kunne være rart også at have et mere konkret (minimums)mål på væksten af sjældne arter og naturtyper,
frem for blot "at de er i vækst".
Gæstebud med 5 deltagere: Alt for uambitiøst! Hvis kommunen virkelig ejer landbrugsjord, skal 100 %
selvfølgelig øjeblikkelig omlægges til vild natur! Det burde her være oplyst, HVOR kommunen ejer landbrugsjord
og HVOR MANGE HA. Hvis antallet af sjældne arter og naturtyper skal være i vækst, skal disse arter og
naturtyper da kortlægges nu - årligt! Det burde her være oplyst, hvad status er i dag ud fra kommunens
eksisterende viden på området. Det samme gælder invasive arter. Spildevandsoverløbene til Farum Sø og
Furesøen skal øjeblikkelig afskæres.
Jeg syntes, at det er vigtigt at det, der plantes har dansk som oprindelses land. Lad os udbrede den dansk flora.

Margit Andersen

Gæstebud 5 personer: Der kan fortsat godt være kommunalt landbrugsjord men det skal være et krav i
forbindelse med forpagtning at der dyrkes økologisk.
Det er fint med inddragelse af landbrugsområder til fri natur. Bevar dog gerne de grønne områder mellem
nuværende bebyggelser så der stadig er åndehuller for borgerne.
Etablere endnu flere rabatter, bede og områder med vild beplantning, f.eks. som det er gjort ved Krogvad i Farum
Hovedgade.

Annette Bech

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Et ud af 3 hovedområder for Furesø kommune BIODIVERSITET. Mere natur - biodiversitet, miljø og bæredygtig
transport og vækst hænger sammen. Der bør satses på at kommunen blive KENDT på området og at få letbane
til kommunen så vi hænger sammen med Hillerød og Birkerød (Rudersdal kommune) Ex. Steengården er kendt
og den bedste i DK mere af det.

Solveig Ryel

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Vi vænner os til at de skovarealer vi har omkring os ikke nødvendigvis bør fælles før de er faldet i skoven medmindre det er til fare for gående, der benytter den. Efter evt. fældning bør træet blot blive liggende for at give
en større biodiversitet i skoven.

Kim Petersen

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Fortsæt de gode takter med flere "langhårede" rabatter og træer, der får lov til at rådne op i skovbunden, når de
vælter. Artikler i Furesø avis om, hvad folk selv kan gøre i egne haver. Inspiration Hjørring kommune (4
udsendelser på DR for nylig).

Solveig Finnerup Wille

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Flere blomster på bymidten og ved andre offentlige steder. Der kunne godt inddrages mere plads til blomsterbede Matilde Madsen
ved offentlige steder. Eksempel vis ved den "røde plads", foran kvickly, ved svømmehallen, stationen, værløse
hallerne og andre steder der ellers er stembelagte (jeg kender bedst Værløse bydelen :( ). Man kunne evt. få
kommunens institutioner og skoler til at bidrage med tilplantning i foråret.

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Der skal større fokus på biodiversiteten i Furesø Kommune. I Værløse går det nogenlunde, hvor man flere steder
har sået en masse vilde blomster, som er gode for bier, sommerfugle, andre insekter og fugle. Man kunne godt
gøre mere i Furesø og så fx blåhat, kællingetand, vild gulerod, røllike m.m. på offentlige arealer i stedet for græs,
fx på noget af præstegårdsjordene og græsarealet mellem kolonihaverne og Slangerupvej, og måske også i
private haver efter forbillede fra Hjørring.

Lene Jensen

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Flere og større arealer med vildtbevoksning for øget biodiversitet. Begræns græsslåning på de offentlige arealer
og så istedet eng- og vildblomster.

Trine Brøndmark
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Flere vilde blomster. Jeg har bemærket at der er en øget beplantning i Furesø kommune, især rundt omkring de
offentlige veje. Mere af det og gerne med udvidelse af vilde blomster.
De fleste vælger at bo i Furesø pga naturen og de oplevelser den giver os, hvorfor ikke hjælpe borgerne med
ideer til at vælge en naturrig og grøn løsning i boligområder. Ved hjælp af byplanlægning kan det reguleres at
parceller i kommunen opsætter levende hegn omkring deres parcel i stedet for skæmmende plankeværk. Nogle
opsætter plankeværk for at slippe for at klippe hæk, men ved et bevidst valg af den rette beplantning, kan det
minimeres. Plankeværk skal vedligeholdes, så man slipper aldrig helt for udgifter eller arbejde ved afskærmning
af en have. Mange opsætter plankeværk for at at afskærme for støj, måske fra trafikstøj, men det kan også lade
sig gøre med levende hegn ud mod vej - for der er masser af muligheder for at styrke naturen og biodiversiteten
helt tæt på og afskærme for støj. Plankeværk synes at sprede sig som ringe i vandet, først en parcel, så den
næste - plankeværk der fylder på en vej, får et udtryk som her vi har nok i os selv, hold dig væk. Kommunen kan
tilbyde et katalog af muligheder på web; for anlæg af have, ja for anlægsarbejder i det hele taget, som tager
højde for bæredygtighed og med ressourcebesparende materialer.

Birgit Eriksen

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Plante flere træer langs motorvejen som også samtidig kunne tage noget af støjen. flere fælles køkkenhaver.
plante flere træer ved nybyggeri og evt med grønne tage

Stine Hamouti

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Relevant pleje af kommunens naturområder. Det vil give et løft til biodiversitet

Anna Bodil Hald
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1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Kommunen skal stille rådgivning og evt. tilskud til rådighed for grønne initiativer. Eksempelvis grønne initiativer
som levende tage, solceller, skovhaver. Der findes masser af initiativer, som man kan søge inspiration fra/kobles
på - Fx Giv os naturen tilbage, Vild natur hvor du bor, osv.

Kristine Mulvad

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Sæt konkrete rammer for beskyttelsen af naturen. Der skrives om at kommunen skal beskytte naturen i
Karen Fich
kommunen. Samtidig skrives der om at kommunen skal være attraktiv bosætningskommune, der skal bygges
flere boliger til unge og ældre, mulighed for campusområde, og lignende. Jeg ser ingen garanti for at noget af alt
dette byggeri ikke kommer til at ligge i nuværende naturområder. Man kan hurtigt for gjort sådanne omdefineret
sådanne områder til ikke at være rigtig fin natur, så der ikke er noget at beskytte. Selv om byggeriet er nok så
grønt/blåt, klimavenligt osv, er det alt andet lige en begrænsning og ødelæggelse af naturområder. Hver gang der
bygges i "naturskønne omgivelser" bliver disse områder til mindre natur for alle andre end beboerne. Så vi skal
have nogle helt konkrete bestemmelser for beskyttelse af naturområder på banen, og de skal ikke kunne ændres.
Uddel en pris til den virksomhed der gør mest for biodiversitet. Kommunen kunne uddele en årlig pris til den
Jan Skelbæk
virksomhed der har gjort mest for biodiversitet. Forhåbentlig kan det medvirke til at skabe en interesse og
opmærksomhed som vil sprede sig.

1.1 Mere natur - øget
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biodiversitet

Vi ser gerne flere offentlige arealer beplantet vilde som tiltrækker flere insekter og hjælper med biodiversitet. For
tilsvarende at få os private til at plante flere vilde blomster kunne man også uddele frø til borgerne. Ve vedlagte
skønne billede - det kan ingen græsplæne konkurrere med:)

Jan Skelbæk

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Kommunen skal afsætte midler til oplysning, udvikling og motivation af kommunens grundejerforeninger til at
omlægge fællesarealer til mere vild natur og udvikle områderne i en bæredygtig retning med fokus på
biodiversitet.

Kristine Mulvad
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biodiversitet

I Furesø Kommune prioriterer vi fortsat vores fantastiske blomster og planter på veje og torve, som følger
årstiderne og giver fornemmelse af smukke omgivelser.
* Slå ikke rabatter, vi vil se vilde blomster * Lav fælles plantedage, hvor kommunenens borger inviteres til at
plante på omlagte tidligere forpagtede landbrugs områder * Der skal laves mystiske forundringsstier udi de nye
tilplantede områder * Flere offentlige frugttrær og frugt hegn * Vi ser det som en værdi at vi har divers natur. Det
vil vi gerne betale for * En sti med lækker asfaldt til rulleskøjter og rulleski * Adgang til fritidskulbbernes områder
udenfor åbningstid (input til mål 3)

Camilla Vange Mynster

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Stop med at bygge så tæt. Det siger sig selv at det bliver et problem for vand at synke ned når så meget er
bebygget.
Er der ikke noget med: Jo flere husstande/borgeren kommunen jo større løn får borgmesteren!?
STOP nu det byggeri og lad Furesø være en kommune med grønne arealer OVERALT!

Anni Kilde

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Anlæg naturområde med fokus på vild natur / biodiversitet på de store sammenhængende arealer på Flyvestation Flemming Hansen
Værløse. (Bliv evt. inspireret af Central Park i New York – dog med helt klar fokus på vild natur og biodiversitet).
Projektet kan derudover inkludere f.eks.: - Klimasikring - Mulighed for (begrænsede) rekreative aktiviteter som
f.eks. motion, scene, information om natur, områder til ro og fordybelse osv. - Beskæftigelse for unge / andre
under anlæg og senere vedligeholdelse af området. Projektet kan evt. være et langtidsprojekt og kan medvirke til
at bringe Furesø på landkortet.

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Landbrug i Furesø. For at støtte biodiversiteten kunne kommunen gå ind og støtte landbruget i Furesø kommune Victoria Hilsing
i at omlægge til økologi - gerne permakultur (se Haveselskabets def.). - med vægt på produktion af frugt og grønt.
Kommunen kunne lave aftaler med lokale landbrug omkring levering til institutioner og lokale arbejdspladser.
(Dette sker måske allerede?) Kommunen kunne facilitere kontakt mellem grupper af borgere (fx lejerforeninger og
grundejerforeninger) og landbrug omkring lokal afsætning af landbrugsprodukter. Som fx "naboerne.com" i Holte.

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Vilde blomsterfrø skal tilbydes til interesserede haveejere, evt. sammen med informationsmateriale, så en del af
borgernes græsplæner kan omlægges til vild blomster natur - dermed bliver kommunens samlede biodiversitet
øget og vi får flere insekter som der mangler i kommunen. På den måde bliver det fysiske arbejde lagt over på
borgernes skuldre, således bør dette forslag øge biodiversiteten for relativt små penge.

Thomas Harpsøe
Bengtsson

1.1 Mere natur - øget
biodiversitet

Kommunen skal øge information og vejledning til de etablerede lodsejere om hvordan man kan øge biodiversitet
og begrænse udledning af regnvand til offentlig vej/arealer

Naboerne på
Nørrevænget

1.2. Bæredygtig transport

Borgerne og erhvervslivet i Furesø Kommune bidrager til 70 % CO2-reduktion i transportsektoren. Dette
Furesø Byråd
er opnået ved, at 1/3 af den samlede bilpark i kommunen er CO2-neutral. Alle busser kører på fossilfrit
brændstof og alle kommunale køretøjer er CO2-neutrale. Andelen af borgere, der benytter cykler, bus og
tog i den daglige transport er øget via en bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer,
flere lokale arbejdspladser og bedre infrastruktur.
Farum er en pendlerkommune, hvorfor mange enten møder tidligt eller kommer sent hjem. Det er derfor vigtigt, at Sandra Bodilsen
alle børnefamilier har mulighed for at kunne aflevere deres børn i et dagtilbud, med udvidet åbningstid tæt på
deres bolig, således at også disse familier kan benytte cyklen som transportmiddel i forbindelse med aflevering
og hentning. Indskrænkning af åbningstiderne vil betyde mere biltransport.

1.2. Bæredygtig transport

Casper Kann

1.2. Bæredygtig transport

Gæstebud med 4 deltagere: udlevér materiale, især til tilflyttere, der angiver gode gå- og cykelruter, interessante
destinationer (kulturelle steder, legepladser, skolelandbruget osv) og hvordan man miljøvenligt kan færdes
mellem destinationerne.

Rikke Bodholdt

1.2. Bæredygtig transport

Gæstebud med 5 deltagere: Etablér en bycykel-ordning som i Kbh., så man nemt kan komme videre på cykel fra
fx stationerne og lokalcentrene. Kommunen skal fortsætte sit gode arbejde for at bevare Bx helt fra Farum.
Desuden bør der være S-togsafgange fra Farum til Kbh., der springer rigtig mange stationer over, så man hurtigt
kan komme til Kbh.; kun på den måde bliver S-toget et ægte alternativ til privatbilen.

Thomas Vikstrøm

1.2. Bæredygtig transport

Når en 1/3 del af biltrafikken skal være CO2-neutral og en stor del er privatbillisme, bør der etableres mange flere Jens Duus
muligheder for opladning af el-biler. Er mål kunne væe at 1/3 af parkeringspladser skal være til el-biler, bl.a. på
kaserne området, hvor mange ikke har privat parkeringsplads og dermed ikke kan etablere el-lader selv.

1.2. Bæredygtig transport

Borgerting om CO2 reduktion. Et borgerting som arbejder med kommunens mål om 70% CO2 reduktion i 2030. I
et borgerting får en række tilfældigt udvalgte borgere information om emnet fra kyndige fagpersoner og arbejder
derefter i dybden med emnet/erne og udarbejder forslag til politikerne. Konkrete emner kunne være:
energiforsyning, biodiversitet, transport, boligforeningers og ejerforeningers mulige bidrag, cirkulær
ressourceanvendelse mm - og sikkert mange flere. Måske det kunne være muligt at gå sammen med en række
andre kommuner om eksperternes indlæg, da disse formentlig vil afholdes virtuelt, og så kan de jo genbruges.

Mette Madvig

1.2. Bæredygtig transport

Ikke så mange cykler på vores vandrestier, og nedsæt cyklernes fart

Ove Jakobsen

2

Overskrift

Forslag

Forfatter

1.2. Bæredygtig transport

For at fremme bæredygtig transport, bør kommunen under en eller anden form yde økonomisk støtte til el-biler.
Fx kan man yde tilskud til opsætning af ladestandere i boligforeninger. Og her kunne man tilbyde at stå for
ledningsnedgravning fra el-punkt til ladestanderen.

Jens R. Rasmussen

1.2. Bæredygtig transport

Gør hele kommunen til miljøzone (ligesom bl.a. København), men således at ALLE dieselkøretøjer der færdes i
Michael Fox Handreck
kommunen skal have partikelfilter installeret. (Gennemkørsel på fx. motorvejen skal nok være undtaget fra denne
regel.)

1.2. Bæredygtig transport

Støt andelsboliger med at få lavet ladestandere. Vi har på Solhøjpark, Farum lavet et koncept for at etablere
fælles ladestandere til Elbiler. Denne model vil vi gerne dele og diskutere med andre fællesforeninger. (Hvor
adgangsforhold for nogen beboere ikke giver mulighed for at etablere egne ladestandere) (Indsent af 9 borgere
fra Stanvnsholt)
Støt boligforeninger med at få lavet ladestandere til el biler. idet der er mange beboere i lejeboliger, og det her er
vanskeligt at indgå aftale med en leverandør, som privat person. derfor opfordres kommunen til at indgå et
samarbejde med boligforeninger, om etableringen af ladestander i lejebolig områder.

Casper Kann

1.2. Bæredygtig transport

Input til Mål 1, Successkritere 2. * Der skal stilles krav om ydelser kommen har outsourced (ex. affaldsystem,
have/sti arbejde) kun tillader el-biler. (Her skal også tænkes på lydsvage ydelser.) * Det vil være godt hvis man
kan videreføre cykelstierne ind i området industriområdet. (Indsendt af ni beboer fra Stavnsholt)

Casper Kann

1.3. CO2-neutral
energiforsyning

Furesø kommune samarbejder med forsyningsselskaber om energiforsyning uden CO2-udledning
(eksempelvis solenergi, affalds/overskudsvarme, geotermi og varmepumper). Varme- og elforsyningen i
hele kommunen er med et markant mindre forbrug af kul, olie og naturgas. Kommunalt nybyggeri i
Furesø Kommune er CO2-neutralt. CO2-udledningen fra eksisterende kommunalt byggeri er reduceret
med 50 % bl.a via overgang til CO2-neutral energiforsyning. Kommunalt forbrug af varme, vand, el,
rengøring m.v. styres med intelligente bygningsinstallationer. Målet afhænger blandt andet af
rammebetingelser.
Udbyg fjernvarmenettet. Solceller på offentlige bygninger.

Furesø Byråd
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1.3. CO2-neutral
energiforsyning

Peter Balle

Sandra Bodilsen

Udbygge fjernvarmenettet så der kan benyttes solenergi, affalds/overskudsvarme og geotermi nævnt i forslaget. Lars Andersen
Undersøge mulighederne for udnyttelse af jordvarme både hos landbrug og parcelhuse, hvor der ikke er
fjernvarme. Rådgive og støtte potentielle jordvarmeprojekter. Tilsvarende for solcelleprojekter.
Det bør være et krav at alt nybyggeri skal have solceller samt opsamling og/eller genanvendelse af vand - både
offentlige og private bygninger. Vores Vand risikerer at blive en knap ressource i fremtiden og derfor kan vi ikke
fortsætte med at skylle toilet og vaske tøj i drikkevand i det boligbyggeri som opføres nu.

Allan Christensen
Mette Madvig

1.3. CO2-neutral
energiforsyning

Alle ved og anerkender efterhånden, at partikler fra ældre dieselkøretøjer og alle former for brændeovne er yderst Michael Fox Handreck
skadelige for helbredet. Furesø kommune bør gå forrest i kampen for ren luft på følgende måde: (1) Forbud mod
at anvende brændeovne (uanset alder) i kommunen, med mindre de er gasfyrede eller har et effektivt partikelfilter
installeret på skorstenen (fx. Exodraft der fjerner 95% af de fine og ultrafine partikler - der også er de mest
sundhedsskadelige)

1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse

Miljøhensyn og bæredygtighed vejer tungt i kommunens indkøbspolitik. Genanvendelsesgraden af affald
fra husholdninger og virksomheder er på minimum 70 % som følge af bedre kildesortering og målrettet
samarbejde mellem kommune, foreninger
og erhvervsliv om cirkulær økonomi – herunder om genbrugs- og reparationsvirksomheder.
På nuværende tidspunkt skal pap afleveres på genbrugsstationen. Mulighed for at aflevere pap ved
indkøbssteder samt måske også ved husstande.
Udvid affaldssorteringen

Furesø Byråd

1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse

Designkonkurrence til kamouflering af affaldsstativer. Det er ikke et kønt syn at der står 3 affaldsbeholdere uden
for hvert hus på villavejene. Furesø har mulighed for at være foregangskommune og et forbillede for hele landet
ved at udvikle en løsning der ikke kun er funktionel men også æstetisk.

Liselotte Jessen

1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse

Affaldssorteringen gør det tydeligt hvor meget plastik vi hver dag har i hænderne. Jeg savner viden om hvor alt
Mette Madvig
det plastik ender henne? Det er en vigtig motivationsfaktor for reduktion af plastik i hverdagen samt
affaldssortering. Jeg savner oplysningskampagner som viser hele vejen fra affald til genanvendelse, forbrænding,
eller dumping i andre lande..? Jeg mener at vi som borgere bliver nødt til at vide mere om hvor vores affald
ender, for at gøre noget ved det.

1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse

* Tænke genanvendelse som et reelt alternativ til almindeligt brug/smid væk forbrug. Gør genanvendelse lækkert
og let tilgengælig for borgerne. Lav en infrastrultur for øget genbrug/genanvendelse. * Det kunne starte med at
være i form af en hal, der har åbent dagligt, hvor borger har mulighed for at leje en hylde/område og sætte ting til
salg. Lidt som spejdernes loppemarked, men noget der har åbent dagligt/et par gange om ugen. * I
sammenhæng med dette kunne der dannes et reparationsværksted, hvor ansatte/frivillige/det går guld kan
reparare gamle sager borger leverer ind. Det kan være alt fra elektronik til maskinertil møbler til tøj mv. (Der reelt
idag ikke et marked for at kunne få repareret sine ting nogen steder). Skal evt. støttes økonomisk så det ikke
bliver for dyrt at få noget repareret. (Indsent af 9 borger i Stanvsholt)

Casper Kann

1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse

Møde mellem gammel og ung om god genbrugsadfærd. Vores ældre og gamle medborgere har en masse
erfaringer med at spare fra deres ungdom og voksne liv som er gået tabt i vores overflods- og forbrugssamfund.
Deres gamle dyder er vi nødt til at genlære. Samtidig får ældre og gamle glæde ved at bidrage.

Lise Hellemann

1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse

I et samfund med lav CO2 reduktion bliver vi nødt til at tænke langt mere i at reducere brug af ressourcer,
genbruge ressourcer og genanvende ressourcer og og det gælder mange områder: Bytte/låne mellem borgere i
en boligforening/ejerforening, lave kompost, genanvendelse af regnvand, byttemarkeder, købe fælles værktøj i
ejerforeninger/boligforeninger, mad må ikke gå til spilde i private hjem, offentlige køkkener eller private
virksomheder, hvilke affaldsprodukter i virksomhederne kan bruges som input i andres produkter. Og helt sikkert
mange flere...Det er ikke et enkelt tiltag, men mange og over lang tid.

Mette Madvig

1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse
1.4. Bæredygtige indkøb og
øget genanvendelse
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Øvrige forslag udover byrådets succeskriterier
Aktiviteter omkring søerne

Etablering af aktiviteter el. kondibaner for børn og voksne langs søerne, f.eks. klatrevægge, balancebomme,
informationsmateriale, borde og bænke.

Brug Farum Sø

Prioriter at vi kan bade i Farum Sø med hvad det indebærer af rensning, overløbsbassiner, sand mv. Alle bør
kunne sejle - uden motor - på Farum Sø
retablering af båd og
Kommunalt tilskud, hvis aktiviteten ikke er selvbærende. Drift varetages af arbejdsløse, aktivitetsparate
kanoudlejning på Farum Sø
fleksjobbere, førtidspensionister.
Ride-, cykel- (læs
Som det er I dag, er der kun en smal sti langs Farum Sø på Farum siden. Den deles i dag af gående og cyklister
mountainbike) og gangstier lang af alle slags, nogle cyklister endda i højt tempo! Og ind i mellem møder man også ridende, selv om dette ikke er
Farum Sø
tilladt. FORSLAG: Lav eksempelvis, separate ridestier, og et separat mountainbike spor øverst på skrænten op
mod markerne. Som det er nu, er en deling af bestående stisystem en dårlig og til tider farlig løsning. Inddrag
interesseorganisationerne i planlægningen, så bedst mulig løsning for stiernes forløb findes, inddrag kirken for at
få tilgang/tilladelse til noget af deres jord til stier. FOTO: Ingrid Juul Med venlig hilsen Henning Hansen

Tiltrækning af familier fra
Storkøbenhavn
Badebro til Farum Sø ved
Baunegården

Rikke Hartmann
Pedersen
Ove Jakobsen
Lise Hellemann
Henning Hansen

Større mulighed for udnyttelse af de lokale søer i Furesø kommune ved anlæggelse af mulighed for vinterbadning Kulturklubben Værløse
Badning i de lokale søer er populært og bruges af unge og gamle. Både badebroen ved Søndersø og den ved
Helle Ihme
Furesøen benyttes både vinter og sommer. Tilbage i 70'erne var der en badebo ved skovområdet ved
Baunegården ned til Farum Sø. En genetablering af en badebro til Farum sø ved Baunegården ville være til gavn
for alle. Den ville kunne tage lidt af presset fra de andre badesteder vi har i kommunen, hvor der ofte er rigtig
mange mennesker på samme tid. Den ville være en god måde at skabe flere oaser i naturen, som kan bruges af
alle beboere i Furesø.

Bekæmp fortsat råstofgravning i Gæstebud med 5 deltagere: Kommunen skal fortsat kæmpe aktivt mod regionens udpegning til råstofgravning i
Bregnerød
Bregnerød. Subsidiært skal kommunen holde borgerne grundigt, løbende orienteret om hvor langt evt. planer er
kommet og om konsekvenser mht. støj og trafik. Desuden skal kommunen arbejde aktivt og løbende for, at dele
af en evt. kommende råstofgrav fastholdes uopfyldt og ubeplantet som ny, .vild natur.

Thomas Vikstrøm

Grønne busser

Arrangering af busture hvor udflugterne går til natur- og miljøbevidsthedsgørende udflugtsmål. Rettet mod
Lise Hellemann
forskellige aldregrupper på skift, også unge mellem 20 - 30 år, som kan være en overset gruppe. Arrangeret af
naturvejledere og andre miljø - og naturfolk. Gerne tilrettelagt så turene samtidig skaber god grobund for at skabe
social kontakt.

Hønsehold på kommunale
ubenyttede arealer
Nyttehaver

Hønsedrift på ubenyttede arealer kan: Skabe nyttejobs. Udnytte kommunens arealer produktivt. Bidrage til lavere
madudgift i kommunale køkkener og kantiner
Nyttehaver/naturhaver/køkkenhaver/jordlodder skal være tilgængelige for borgere med små eller ingen haver,
plejehjem, daginstitutioner, skoler, osv.

Offentlig skovhave

Etabler en - eller flere, vi har jo en stor kommune - skovhave(r) til inspiration og nydelse for kommunens borgere. Mette Madvig
Vi skal værne om naturen men også have mad på bordet. I en skovhave dyrkes i flere lag: frugt- og nøddetræer,
bærbuske, flerårige grøntsager og bunddække planter, og mange af planterne blomstrer til insekterne. I
skovhaven kan høstes året rundt, naturligvis ganske lidt i vintermånederne, men allerede i de tidlige forårs
måneder og hen til det sene efterår, giver skovhaven masser af mad. Her kan være en sø, kratbunke, faldne
træstammer mm til insekter og dyreliv. En skovhave kan være et fantastisk læringssted for børn, unge og voksne,
og kunne nok til dels drives af en frivillig forening af kommunens borgere. Og så lagrer alle træerne, buskene og
planterne CO2 i jorden.

Opsæt renovationsbeholdere i
naturen

Ved nedbringelse af støjen fra motorvejen vil det, alt andet lige, gøre at flere borgere opholder sig udendørs i
Nørreskov park området og friarealet anvendes mere kreativt af alle. Opsætning af renovations beholdere og
legeudstyr til børn samt evt. bålstedet så arealet går fra "tilgroet" til et rekreativt området som vi kan væres stolte
af. Endvidere bør man gøre det samme omkring Søndersø. Når man går rundt om søer er der opsat 3
renovations beholder ( der er 5,4 km rundt) med det resultat at der smides skrald i naturen.

Lone Peitersen

Regnvandsopsamling til
toiletskyld og tøjvask ved alt
nybyggeri
Separering af kloak-og
regnvand for samtlige
husstande og virksomheder i
kommune
Skraldespande og hundeposer

Krav om nedgravede regnvandopsamlingsbeholdere til brug ved toilet skyl og tøjvask ved nybyggeri. t.

Lise Hellemann

Øge antallet af affaldsspande og hundeposer.

Rikke Hartmann
Pedersen

Sløjfning af den ellers planlagte
kunststofgræsbane i
Hareskovby

Jeg finder, at planerne om at etablere en kunststofgræsbane i Hareskovby harmonerer dårligt med en ambition
om naturbeskyttelse og et mål om at gå foran i grøn omstilling. Der bliver givetvis udvasket både mikroplast og
muligvis også tungmetaller i ikke ubetydelige mængder hver år fremover. Banen bliver muligvis grøn rent
farvemæssigt, men grøn omstilling er det jo ikke. Tænker det ikke er for sent at sadle om.

Michael Moller

Spar energi på vejbelysning

Vejbelysningen i Furesø kommune tænder nogle steder alt for tidligt og slukker alt for sent i forhold til
lysforholdene. F.eks i Jonstrup i Ny Bringe grundejerforenings område. Registrer mulige besparelser på CO2 og
foretag de nødvendige tekniske justeringer, f.eks vha lysfølsomme styreenheder. Overvej ved nyanlæg Smart
City løsninger, hvor lyset kun tændes, når der er trafikanter på stien eller vejen.

Kenneth Kjemtrup

Stop væksten

Det værste for klima og natur i Furesø (og i hele verden) er den stadige vækst i befolkningstal og forbrug. Stol på, Hans Hagen
at Furesø Kommune kan klare sig godt nok i fremtiden uden vækst i indbyggertal, boligantal og arbejdspladser!
Hvorfor skulle vi ikke kunne det? Planerne omkring udvikling af bytorvsområdet er et grimt eksempel på
klimaligegyldighed.

Lise Hellemann
Kristine Mulvad

Der er problemer visse steder med overløb i kloakerne ved kraftige regnskyl. Det betyder, at kloakvand kan skylle Lise Hellemann
udi vore åer, med risiko for iltsvind i søerne. Der er foretaget adskillelse af kloak- og renvand visse steder i
Kommunen, men det skal gennemføres for alle husstand

Understøt vores brug af naturen Flere bænke, flere ildsteder og shelters, flere toiletter langs stierne ude i naturen. Fæld også nogle træer hvor det Ove Jakobsen
med shelters, toiletter mm.
kan give et bedre kig ud over Farum Sø
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Årlig "pluk selv" aktion af
efterårets frugt med afsluttende
frugtfest
Flere nyttehaver

Alt frugt haveejerne ikke selv plukker, plukkes af frivillige deltagere, afsluttets med frugtfest. Evt. fast aktivitet for
alle kommunens skoleelever.

Lise Hellemann

Udlægge flere arealer til nyttehaver for dem der ikke selv har haver.

Rikke Hartmann
Pedersen

Udendørs træning og rekreativt
areal for alle

Der kunne anlægges en legeplads for små og store på området mellem langkær Vænge, Værløse Kirke og
Skovgaards alle. Arealet er i forvejen flittigt brugt af hundeluftere og til udendørs træning af Værløse
Fysioterapeut, der dog selv medbringer "rekvisitter" til træning. Ved at etablere et rekreativtområde, fx i
sammenhæng med basketbanen eller lige ved kirken, vil der være muligt at udfordre børns motorik og styrke
forældre og andre voksnes fysik. Det kunne fx være inspireret af politiparken i Birkerød, hvor udendørs
træningsmaskiner er opsat til voksne ved siden af et legeområde til børn. Tilsvarende område kunne etableres
ved Søndersøhallen hvor mange forældre venter mens deres barn er til idræt. Jeg kender desværre ikk Farum
godt nok, til at foreslå arealer til dette.

Matilde Madsen

Andelskød fra lokalt græssende Understøt etablering af flere af sådanne foreninger
dyr

Britta Smedegaard
Andersen

Kalkfrit vand

Niels Pallisgaard

Det er muligt for vandværker at fjerne en stor del af kalken i drikkevandet. Dette ville forlænge levetiden af bl.a.
vaskemaskiner, opvaskemaskiner, kaffemaskiner samt nedsætte forbruget af rengøringsmidler væsentligt til garv
for klima og miljø og borgenes pengepung.

Øget brug af vores skønne
Vores pragtfulde natur tiltrækker mange brugere fra nær og fjern - og her i Coronatiden "eksploderer" besøgene i Jytte Jakobsen
natur - kræver offentlige toiletter naturen. Der er især i weekenderne rigtig mange biler på skovenes og Flyvestationens P-pladser og på vores
rastepladser, men og også fodgængere, løbere, "almindelige" cyklister og mountainbikere er flittige brugere. Det
er godt og beviseligt fremmende for sundheden - og derfor er udstrakt brug af naturen et mål i sig selv. Desværre
ses også tiltagende mængder af affald og efterladenskaber efter mennesker, hvor toiletpapir og andet affald
flyder. Det er uhygiejnisk og skæmmer vores dejlige natur. Jeg vil derfor foreslå, at Furesø kommune etablerer et
offentligt toilet ved de mest besøgte P-pladser ved Søndersø og Farum sø og ved parkeringsområdet ved
Hjortøgård.
Bebyggelserne på det gamle
lufthavns område, Lånshøj

Kører ofte en cykeltur i området for den gamle flyveplads. Har bekendte der bor derude. Det ser ud som om man
er godt i gang med at overbygge området. Jeg synes der bør være mere luft/afstand mellem de enklete byggede
områder. F.eks. ligger de nye boliger for tæt i området ved den renoverede kaserne. Hvis man bor derude er der
stort set ingen indkøbs muligheder, hvis man er dårligt gående. Er der slet ikke disponeret med områder til små
butikker.

Stier i Furesøs natur skønne
områder

Ja vi skal passe på vores dejlige natur. Men hvordan gør vi det? jo ved at anlægge stier i naturen, og holde disse Albert Deneke
vedlige. Så mennesker kan færdes der. 2 store naturfænomener her i furesoe, er nattergalene ude ved vand
pumpestationen , og skoven ved Almager bakken, dette smukke eftermæle fra istiden. For det er jo ikke bulldozer
der har skabt disse bakker. Men kære kummune hvordan kommer man ud til disse oplevelser ? Der ingen sti fra
Kr.Værløse langs den offentlig Bundså ud dertil ! Og hvordan skal ældre mennesker på 65-70-75-80-85 år gå
langs Ganløse vejen! De bliver kørt ned af cyklister, lav dog en gangsti til fodgængere derud til Almagerbakken,
og KUN til fodgængere. Og hvorfor vedligeholder i ikke stien langs Bundså, vi beboer skal kontakte kommunen
for at få den klippet . Hold cyklister væk fra denne der kun giver huller i stien som ikke er godt for ældre
mennesker at færdes på. Der er alt for få stier ude i vores smukke natur, For kommer der mennesker derud skal
disse nok passe på vores natur.

Aktiv handling og oplysning for
bedre luftkvalitet

Der er brug for meget mere aktiv handling og oplysning for at begrænse forurening med brændeovnsrøg i
Victoria Hilsing
kommunens villakvarterer. Det anbefales, at man lufter ud tre gange om dagen, men det er ikke muligt, da man
så får lukket kvarterets røg ind i sit hus (man kan ikke have ventilationsanlæg tændt, opholde sig i haven, stille
barnevognen i haven m.v.) Københavns kommune har en meget fin hjemmeside, der informerer om "Ren Luft" og
forskellige former for luftforurening, "renluft.kk.dk". Kunne Furesø kommune ikke have en lignende side?

Otto Liliendahl

Mulighed for at låne partikelmåler af kommunen, så man kan dokumentere forureningen på sin grund.
Ønske om at kommunen på eget initiativ foretager partikelmålinger og indgreb på steder, hvor der ofte er røglugt.
Ansættelse af en medarbejder i kommunen med uddannelse inden for miljø med fokus på luftforurening - så
klager over røggener ikke skal varetages af skorstensfejeren, der støtter brugen af brændeovne med henblik på
at bevare sit arbejdsområde.
Virksomheders CO2-produktion At alle virksomheder går med til en co2 reduktion i deres produktion. Og det må være egen betaling af denne
omlægning. Ved at vi indfører naturgas og tilslutter dem til vind energi. En bedre oprensning af bundlag af søer
og åer
Flere bænke, grønne oaser og
offentlige toiletter

Kim Petersen

Jeg har boet i Værløse næsten hele mit liv. Jeg er 64 år og priviligeret med hus, have og et godt helbred, men jeg Eva Errboe
tror jeg taler på manges vegne, når jeg kommer med følgende forslag: Det ville være dejligt med flere bænke
rundt omkring i kommunen, så man kan tage sig er hvil på gåturen. Især under coronaen er der blevet gået
mange ture og der kan man mangle en bænk undervejs. Det vil være god seniorpolitik, at ældre får rørt sig og
kan bevare et godt helbred.
Jeg kunne ønske mig flere små grønne oaser som bibliotekshaven eller i mindre størrelse som hjørnet ved
Stiager/Skovgårdsalle. Det ville være dejligt hvis den tomme grund på Kollekollevej blev til et grønt område til
glæde for alle de, der ikke har en have eller bare trænger til at komme ud og måske tale med en fremmed på en
bænk. Det kunne glæde mange ældre og ensomme.
Det offentlige toilet på Værløse bymidte er for utrygt at bruge. I stedet for at have indgang fra vejen kunne det
have indgang fra bymidten. Jeg kender mange, der ikke bryder sig om at bruge det.
Værløse bymidte er blevet renoveret med mange fine bede, men hvorfor vender bænkene mod nord og Social
Grill i stedet for at vende mod syd og blomsterbedene?

Bemærkninger og kritik af
særligt to af byrådets 2030-mål
for Furesø Kommune

Miljørådet finder, at flere af byrådets vedtagne mål for, hvordan Furesø Kommune skal udvikle sig frem mod år
2030 er diskutable, fordi målene ikke er i overensstemmelse med borgernes tydelige tilkendegivelser, ligesom
målene er noget ugennemtænkte og på centrale punkter direkte i modstrid med hinanden.
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Der mangler en afklaring af, om byrådet ønsker og vil arbejde aktivt for at bevare Furesø Kommune som en grøn
kommune med urørt natur, fødevare- og landbrugsproduktion, dyre- og hestehold, rene vandløb og søer samt
sikring af rent grundvand
Furesø Kommunes byråd mangler at melde klart ud, så der ikke kan herske tvivl, om kommunen og alle dens
lokalsamfund og herlighedsværdier skal ”udvikles” og dermed på sigt afvikles eller om byrådet kan stå på mål for
at bevare vores kommune, som borgerne, der bor her, sætter pris på, er engageret i og passer på
Byrådet bør konkret forholde sig til bl.a. Miljørådets åbne borgermøde om vækst, hvor der fra alle sider blev
formuleret et utvetydigt klart ønske om at stoppe for yderligere udbygning af kommunen, dvs. ikke yderligere
vækst – og ej heller byfortætning.
Der mangler svar på, om den skjulte dagsorden er, at Furesø Kommune i den meget nære fremtid skal være en
vækstudbygget forstad til hovedstaden eller en selvstændig kommune med sin egen særlige og attraktive profil,
hvor vi værner om vores smukke natur
Det er uklart, om Furesø Kommunes turismesatsning fortsat skal have fokus på oplevelser i forbindelse med
natur, skov og sø samt picnic i det grønne eller skal opgives til fordel for et byggeboom
Det ligeledes uklart, om de eksisterende erhvervsområder skal bevares eller inddrages til andet formål.
2030-målene ikke er vægtet i forhold til prioritering og væsentlighed, hvilket skaber usikkerhed og mistillid
Målene for 2030 er ikke sammenholdt, hvorfor flere mål er i modstrid med hinanden I ”Udkast til succes-kriterier
for 2030-målene for Furesø Kommune” står i indledningen oplistet de otte overordnede mål for Furesøs udvikling
frem mod år 2030.
Det første mål, der nævnes i indledningen, er, at fremtidens Furesø skal være ”en attraktiv og kreativ
bosætningskommune”.
I selve brødteksten er det første mål, der i modsætning til ovenfor nævnes, at Furesø Kommune er en kommune,
hvor ”hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet…”.
Den overordnede målsætning fremstår derfor temmelig uklar. I særdeleshed fordi:
 Der allerede er vedtaget, at der skal bygges yderligere 1.500 boliger
 Succeskriterie 3.3 fastslår, at ”vi har i 2030 udbygget antallet af senioregnede boliger, seniorbofællesskaber,
tryghedsboliger og plejeboliger med 1.000 boliger”
 Succeskriterie 4.1 er, at ”der er etableret 100 nye boliger målrettet unge tilpasset efterspørgslen”
 Succeskriterie 4.2. betyder, at der i 2030 er ”etableret en eller flere uddannelser eller filialer heraf i
kommunen gerne i et sammenhængende Campus-miljø”
 Succeskriterie 6.1 opfyldes ved, at der bygges flere boliger, hvor der ”lægges vægt på et varieret boligudbud
målrettet forskellige alders- og indtægtsgrupper”
 Succeskriterie 6.2 fastslår, at der i 2030 er ”sikret en balanceret boligsammensætning mellem ejer-, lejer og
andelsboliger gennem krav i lokalplaner og ved salg af kommunale grunde. Andelen af andelsboliger er
steget med 50 procent, og der er bygget nye bofællesskaber i Furesø Kommune” Der tilbagestår således et
klart svar på og en beregning af, hvor mange borgere kommunen vil være vokset med om – kun – 9 år.
Som det fremstår implicit af de nævnte oplistede målsætninger, så betyder flere borgere altid større behov for
lokale beskæftigelsesmuligheder, faciliteter som institutioner og skoler, et rigt udbud af kultur- og
idrætssportsanlæg, svømmehaller, forsamlingshuse, bedre og øget infrastruktur og boliger til mennesker med
særlige behov. Hvert tiltag og hver eneste udbygning sker på bekostning af, at der inddrages naturområder,
landbrugsjorder, fredede områder, områder i landzone samt skovarealer eller alternativt at byområderne fortættes
kraftigt Furesø Kommune vil med 2030-målsætningerne om fortsat voldsom vækst blive helt forandret på ganske
få år og kommunen vil undergå en så stor forandring, at den ikke længere kan være at opfatte som naturskøn og
attraktiv for kommunens egne borgere, dvs. alle os, der bor her i dag. Og det er netop det scenarie, de
nuværende borgere ikke ønsker. Hvilket de tydeligt har tilkendegivet fra alle sider. Miljørådet ønsker absolut
heller ikke en fortsat vækst.
Spørgsmålet er derfor: Hvorfor mener byrådet, at Furesø Kommune skal vækste så ekstraordinært meget, når
flertallet af borgerne ikke ønsker det?
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