Mål 4: I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge vælger at bo, leve og uddanne sig.

Overskrift

Forslag

Forfatter

4.1. Billige og tidsvarende
boliger til unge

Der er etableret 100 nye boliger målrettet unge tilpasset efterspørgslen. Boligerne skal være
miljøvenlige og CO2-neutrale, og de unge skal tiltrækkes med muligheden for at bo nær naturen
men tæt på kollektiv trafik og uddannelsesinstitutioner samt mulighed for at tage del i et aktivt
ungdomsliv.

Furesø Kommune

4.1. Billige og tidsvarende boliger Flere billigere ungdomsboliger. Billige bosteder til unge
til unge

Furesø Ungepanel FUP

4.1. Billige og tidsvarende boliger Ungdomsboliger ved gymnasiet. Lækre 1 værelseslejligheder bygget lige ved Værløse gymnasium. Så
til unge
kommer der flere unge til byen. For dyrt at bo i KBH. Lige ved cafeen og vennerne.

Maria Rosenberger

4.1. Billige og tidsvarende boliger Ungeboliger -kollektiver for psykisk sårbare, 18- 30 år. Der findes ikke et sådant tilbud i kommunen, så det
til unge
er selvsagt en alvorlig mangel.

Lise Hellemann

4.1. Billige og tidsvarende boliger Bo lokalt, også når du har særlige behov. Furesø unge kan få bolig i kommunen i 2030 også når de har
til unge
særlige behov. Der skal være tilstrækkeligt med forskellige boformer så den unge efter nogle år kan vende
tilbage til sin fødeby på lige fod med andre unge der efter end uddannelse søger tilbage for at bo i
nærheden af familien.

Sine Holm

4.1. Billige og tidsvarende boliger Billige studieboliger nær stationen. Studieboliger med fokus på fælles faciliteter (køkken, studieområde
til unge
mv.). Boligerne skal være tæt på stationen (f.eks. på den gamle spejdergrund på Kolle Kollevej tæt ved
Værløse station, parkområdet bag Galaxen eller Irma-grunden) så de unge nemt kan komme til deres
studier i København. På den måde kan vi hold dem i Furesø selvom de læser i København. Gerne et
byggeri med fokus på klima'et . Dette kunne også øge kundegrundlaget på Bymidten, biografen, skabe et
cafe liv. Det vil også holde på de unge i sport og fritidsorg. (bl.a. spejder) - både som medlemmer men
også som trænere/instruktører/ledere - hvilket der er stor mangel på i kommunen.

Naboerne på Nørrevænget

4.2. Ungdoms- og
videregående uddannelser

De unge har mulighed for at blive i Furesø Kommune og uddanne sig. Gennem et samarbejde med
det lokale erhvervsliv og forskellige uddannelsesinstitutioner er der etableret en eller flere
uddannelser eller filialer heraf i kommunen gerne i et sammenhængende ”Campus-miljø”.

Furesø Kommune

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

campusmiljø med flere uddannelser og miljøer for en større aldersgruppe af unge således man ikke kun
Wazir Abdulrahman
henvender sig til de helt unge. Med et uddannelses Center vil man bedre kunne tiltrække virksomheder der
henvender sig mere til ungemennesker.

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

Flere Ungdomsuddannelser til Furesø. Gym, Htx/Hhx m.m. og evt. videregående.

Furesø Ungepanel FUP

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

Opret ungdomsuddannelse i Furesø kommune . Det ville være godt, hvis der var nogle
ungdomsuddannelser i kommunen (gymnasie, HF, HTx HHF) eller lignende. Der skal blot være nogle
muligheder.

Søren Roed Sørensen

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

Gymnasium i Værløse. Vi har mange unge, der gerne vil på et gymnasium. 800 på en årgang. Der burde
være muligt at åbne et i Værløse nær stationen og Bymidten mere liv og trafik. God kvalitet og mange fag,
der kan tiltrække de unge - også fra andre kommuner. Synd kun med betalingsgymnasium i kommunen.

Maria Rosenberger

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

Etablering af et attraktivt 10. klasse tilbud i Furesø, for unge der germe vil løftes til et højt fagligt niveau,
Kulturklubben Værløse
kombineret med kreative eller fysisk kreative miljøer. Formålet skal være at sikre et uddannelsesmiljø, hvor
unge kan modnes til ungdomsuddannelsesmiljøer. Det aktuelle 10. klassetrin henvender sig ikke til den
bredere gruppe ambitiøse unge hvorfor denne gruppe i stedet søger optagelse på skoler som Marie Kruse
eller Bagsværd Kostskole`s 10. klasses tilbud.

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

gymnasium til Furesø. Der er stor mangel på et gymnasium i Furesø - mere specifikt HTX. Vi mener
grundlaget må være her grundet sammensætningen i borgernes udd. (ingeniører mv.) Det kunne f.eks.
være en hybrid fra et større HTX.

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

Oprettelse af STU muligheder i Furesø, så unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser ikke
Dorthe Stieper
nødvendigvis skal ud af kommunen for at få en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Kræver dog, at
STU´en har interessant indhold at byde på, samt dygtige medarbejdere med specialpædagogisk viden til at
favne målgruppen - og at denne, målgruppen, er defineret, og ikke en gang "blandede bolcher".

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

EFG uddannelse. Etabler gerne EFG uddannelser og andre ungdomsuddannelser. Filmuddannelse i
forbindelse med Flyvepladsens filmstudier?

Ove Jakobsen

4.2. Ungdoms- og videregående
uddannelser

Bedre studiemiljø. Flere muligheder for at samles socialt udenfor og dermed bedre muligheder for at bruge
lokalområdet for de unge studiecafe med gruppelokaler og studievenlige priser for mad og kaffe fx ved
bibliotekerne

Stine Hamouti

4.3. Attraktive ungemiljøer

Unge i Furesø Kommune har i 2030 gode og varierede muligheder for at være aktive i forskellige
fællesskaber drevet af de unge selv. Et særligt ungemiljø er etableret, hvor de kommunale
institutioner som musikskole og ungemusical samarbejder med de unges egne initiativer,
musikgrupper og værksteder. Et cafemiljø trækker publikum fra både ungemiljøet og fra
uddannelsesmiljøet i Furesø.

Furesø Kommune

4.3. Attraktive ungemiljøer

Alkoholfester for unge under 18 år. F.eks. i UKH..........................................

Furesø Ungepanel FUP

4.3. Attraktive ungemiljøer

Brede og velkvalificerede Aktivitetstilbud for sårbare unge (18 - 30 år). Det er en stor mangel i at der ikke er Lise Hellemann
tilbud for denne gruppe i kommunen. som er ramt af alvorlig psykisk sygdom, med såvel god som dårlig
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prognose, så tilbudet kan tilfredsstille bredt. Der efterlyset et aktivitetstilbud med håndværks aktiviteter:
Syning, maleri, læder mmm., skriveværksted, filmværksted, natur- og miljøaktiviteter . Kun fantasien sætter
grænser.
4.3. Attraktive ungemiljøer

Flyt musikskolen til Værløse Bymidte - f.eks. ind i de gamle Irma lokaler og kombiner det med en lektiecafe
for at skabe et kreativt miljø - evt. i sammenhæng med ungehuset. Bonus vil være at forældre, der bringer
og henter kommer omkring Bymidten og dermed øges kundegrundlaget for butikkerne.

Naboerne på Nørrevænget

4.3. Attraktive ungemiljøer

Mere for de unge i Værløse. I Bymidten i Værløse er der INTET for de unge. Ingen butikker med tøj og sko
- ingen cafeer.... Farum byder på lidt mere. Bymidten i Værløse henvender sig mere og mere til
pensionister - og det er også fint - men vil man have de unge i byen, må man også gøre noget for at
henvende sig til dem og gøre byen mere attraktiv. Så jeg foreslår en hyggelig cafe, hvor de kan mødes om
eftermiddagen - måske lave gruppearbejde sammen, sælg kaffe, vand og kage til rimelige priser. Få
butikker til byen som henvender sig til de unge inden for tøj og sko.

Jeannette Lind

4.3. Attraktive ungemiljøer

Det er fint at skabe aktiviteter for de unge, men find et andet sted end Satellitten. Det er indlysende, at
mange brugere af Satellitten vil falde fra pga. den længere transport, hvis man flytter de nuværende
aktiviteter til Farum. Det vil nedsætte mange brugeres livskvalitet. Spild ikke en masse penge på dette
projekt. Kommunen taler om stærke fællesskaber i foreningslivet. Så giver det ikke mening at splitte de
gode fællesskaber i Satellitten.

Lene Jensen

4.3. Attraktive ungemiljøer

muligheder for ikke-organiserede interessefællesskaber. pladser hvor folk har mulighed for at være aktive
og fælles uden at man skal være aktiv tilmeldt i forening også gerne indendørs muligheder som fx.
Streethallen i ørestad kbh. flere oaser hvor man kan samles som fx furesø marina om sommeren eller
amager strandpark med muligheder for at grille, træne, hænge ud, stå på skateboard og lign.

Wazir Abdulrahman

4.3. Attraktive ungemiljøer

Giv de unge Hangar 52! Projektbeskrivelse på vej:)

Furesø Ungepanel FUP

4.3. Attraktive ungemiljøer

Ungekulturhus for unge. Et ordentligt sted - lækkert sted. Føle sig værdsat. Ok med brugerbetaling. Gå i
klub for de store. Noget i lokalområdet. Cykelafstand. åbent mindst to aftener hver om ugen. Et væld af
aktiviteter og ture i ferierne.

Maria Rosenberger

Øvrige forslag udover byrådets succeskriterier
Er det her, det rigtige mål?

Skulle vi ikke hellere satse på at tiltrække børnefamilier. Vi ligger for tæt på Kbh. til at kunne tilbyde
attraktive tilbud til unge, der flytter hjemmefra.

Camilla Vange Mynster

Hvorfor skulle de unge dog blive i og det har flertallet det godt med. Dejlig bosætningskommune
Furesø - vi er en soveby

Arne Rask

Kør de gamle ud af kommunen?

Af hensyn til klima og miljø bør kommunens indbyggertal ikke øges.

Hans Hagen

Ændring af mål 4

Det er ikke gangbart at satse på Campus miljø. Da Hillerød og Lyngby har det som et sats område og
vores kommune ligger tæt på disse samt København. Vores kommune er for lille. Sats hellere på et
samarbejde m Rudersdal samt infrastruktur til Hillerød/Lyngby
og Rudersdal. Sats hellere på lærerpladser og erhvervs pladser samt ungdoms boliger.

Solveig Ryel

2

