Mål 6: I 2030 er Furesø en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med
velfungerende boligområder og lokalsamfund.
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6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Nye boliger er etableret primært gennem en fortætning af eksisterende byområder. Der lægges
vægt på et varieret boligudbud målrettet forskellige alders- og indtægtsgrupper. Der er skabt
tilgængelige byrum med grønne og blå oaser samt mødesteder, der styrker fællesskaberne på
tværs af aldersgrupper. Der arbejdes målrettet med fysisk tilgængelighed for borgere med
funktionsnedsættelse.

Furesø Kommune

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Er vi der ikke allerede? Hold den nuværende boligmasse godt vedlige.

Hans Hagen

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Furesø kommune skal bygge flere boliger i Farum til ældre, der er ikke nok ældreboliger til om 10 år hvor
Ole Andersen
der er mange som går på pension. Målet kan nås ved at politikerne allerede tager det med i deres
fremtidige boligpolitik. Kan også lave en spørgeundersøgelse til alle dem i kommunen som er over 50 år og
så spørge dem hvad de mener deres behov er for bolig ved 60 års alderen. Politikerne skal sætte penge af
til det i god tid.

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Flere ældrevenlige boliger - f.ek.s etages rækkehuse (både ejer og leje) tæt på indkøb og offentlig
transport. Ældre bliver i dag boende i deres store villaer fordi der ikke er noget alternativt. Ved flere
ældrebolig-alternativer skabes pladstil tilflyttende resource stæke unge familier.

Naboerne på Nørrevænget

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Succeskriterier mere æstetik og forskning. Ide at lade det være et af de 3 hovedmål. Sats i langt højere
grad på børnefamilier så vi er en kommune hvor vi gør brug af den nyeste forskning på børne og familie
området. Sats på at lokalområdet har en høj æstetik, o - energihuse, miljø og bæredygtig materialer.

Solveig Ryel

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Nye boformer på tværs af alder og handicap. Bomuligheder med bofællesskab i fx rækkehuse, hvor både
yngre, ældre, handicappede og familier bor side om side og har et fællesskab

inge Bohn Bidstrup

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Forskellige boformer, der giver grobund for stærke fællesskaber. Hvis det i fremtiden i mindre grad skal
være det offentlige, og i højere grad borgerne selv, der skal hjælpe hinanden, er der brug for boformer, der
skaber grobund for stærke netværk og fællesskaber. Måske kunne det indtænkes ved etablering af flere
bofællesskaber, hvor både småbørnsfamilier, ældre og mennesker med fysiske og/eller psykiske handicap
bor sammen - fx i en mindre bebyggelse.

Dorthe Stieper

Så kan man måske hjælpe hinanden med alt fra børnepasning til hækklipning, spise sammen, have
delebiler osv. Kunne også være i form af dele-huse, hvor ældre forældre kunne have en lejlighed i den ene
ende, og småbørnsfamilien i den anden ende af huset. Men det skal sikres, at alle har råd til at bo i disse
boligformer... derfor bør der i byplanlægningen fremadrettet tænkes mere i en blanding af ejer-, andel- og
lejeboliger + handicapvenlige boliger, så vi får en blandet befolkningsammensætning i de forskellige
boligområder.
6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Fællesskaber defineret ud fra behov. Hvis fællesskaber skal fungere i praksis, så er det vigtigt at forstå
hvad borgerne har interesse i. Unge, familier og +50 har mange fælles behov, feks at undgå ensomhed og
have let adgang til digitale eller fysiske services, der gør deres hverdag lettere. Men der er forskellige
individuelle behov og disse behov opfyldes bedst, hvis man får sat den "rigtige" grupper af beboere
sammen, hvor sammefald i interesser er størst. En ide kunne derfor være, at udarbejde en liste over
muligheder i et fællesskab, som borgerne kunne svare på. Baseret på denne undersøgelse, vil man få en
bedre fornemmelse af borgernes behov.

Per Andersen

Kommunen kan herefter, i samarbejde med private ejendomsaktører, igangsætte forskellige typer af
fællesskaber, som rammer forskellige grupper af borgere. I spørgeskemaet kunne man feks sørge om
hvilke krav man stiller til boligen (størrelse, kvalitet, fællesarealer pris mv), om man havde lyst til at bo i
fællesskab på tværs af generationer, hvilke services man ønsker som feks. rengøring, fællesspisning,
sikkerhed, sociale aktiviteter mv. Rigtig mange vil gerne bo i fælleskaber, men udbuddet er ikke stort nok
og heller ikke tilstrækkeligt målrettet.
6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Udearealer til de unge byen. Ligesom de er legepladser til små børn rundt i Farum, så ønsker vi os
udendørs arealer f.eks. basketball/skateboard baner rundt omkring i byen. Her kan de unge mødes og
spille. Der kunne f.eks. være en på Farum kaserne. Her er der nemlig kun tænkt på de små børn. Det vil
være dejligt hvis der også er nogle bænke. Vi forestiller os at det kan være i udkanten af en bebyggelse.
Man kunne hente inspiration i Farum Midtpunkt.

Karen Jespersen

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Lad princippet om UNIVERSEL DESIGN gennemsyre kommunens planlægning. Det er nødvendigt med
efteruddannelse af en række medarbejdere i kommunen (også på ledelsesniveau) der arbejde med vores
fysiske miljø - både rekreative miljøer, bykerner, nybyggerier og vejanlæg. Tilgængelighed og
anvendelighed for alle - også mennesker med handicap, børn, ældre, mennesker med tung bagage,
midlertidige problemer fx efter en sportsulykke o.m.a. skal indtænkes fra starten af plan- og
anlægsarbejdet. Det er ikke noget, der kan tilføjes i sidste øjeblik med en rampe ved bagindgangen.
Perspektivet med universel design skal inddrages i aftalen med og udpegningen af det rådgivende
“Advisory board”.

Karin Beyer

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Tilgængelighed for alle forudsætter gode P-forhold! Tænk i helheder! Fx. i bykernen i Farum er der mange
udbygningsprojekter og -planer (på forskellige stadier), som alle formindsker muligheden for at mennesker
med handicap kan parkere i nærheden af væsentlige samfundsfunktioner, som Bibliotek, Kulturhuse,
Sundhedshus (med en række forskellige klinikker, bl.a. Tandlæge, Fodterapeut, Ørelæge ), Hørecenter,
bank, Dyrehospital, osv. Foruden Farum Bytorv. Ved de enkelte byggeprojekter sikres det minimale antal
p-pladser, evt. i en P-kælder, som ikke rummer de høje handicapbiler, eller hvor der bliver større afstande
fra P-plads til funktion. Dårligt gående, kørestolsbrugere og andre med begrænset mobilitet har behov for

Karin Beyer
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at kunne parkere tæt ved de enkelte funktioner.
6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Etablering af fælleshuse i villakvarterer. Der tilknyttet fælleshus til hvert villakvarter, så borgerne kan
samles om fællesspisning og diverse aktiviteter, kun fantasien sætter grænser. Det kan imødegå
ensomhed, give bedre miljø (store portioner mad sviner lidt mindre mht CO2), mmm. Kan financeres
gennem grundejerforeningbidrag + kommunal støtte.

Lise Hellemann

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Lokale mindre og fælles nyttehaver. Fælles nyttehaver vil hjælpe med til at styrke fællesskabet lokalt, hvor
mindre lokalsamfund kan etablere et naturligt fællesskab i arbejdet med at dyrke afgrøder. Nyttehaverne
kan bidrage til at inddrage ellers isolerede borgere i fællesskabet. Nyttehaverne vil være naturlige grønne
oaser og på flere forskellige punkter understøtte kommunens mål for 2030. Der skal være adgang til vand
og mulighed for at bygge et mindre redskabsskur, men ellers er investeringen - bortset fra jorden - relativt
begrænset for kommunen. Jorden kan evt. udlejes gratis for en årrække til lokalsamfundet, der evt. skal
formaliseres som en forening.

Anni Birgitte Møller

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Fortsæt de gode takter med seniorbofællesskaber og boliger til alle indkomstgrupper.

Lene Jensen

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Tilgængelighed for handicappede. Furesø kommune bør principbeslutte, at handicappedes
mobilitetsforhold tænkes ind i alle fremtidige anlæg af fortove,, således at handicappede i kørestole og på
el-scootere kan krydse vejene nemt ved nedsænkede kantstene på hjørnerne af alle veje i kommunen.
Endvidere skal tilgængeligheden for handicappede altid være en naturlig del af alle anlægsarbejder i
kommunen, herunder ombygninger m.v. af bestående faciliteter., samt nye anlægsarbejder.

Jan Bruzelius

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Samlingsteder for alle, også unge, i det fri. Det kunne være godt for fællesskabet med overdækkede
Rikke Bodholdt
bålpladser/bord-bænk sæt tæt på naturen og boligområderne. Det kunne eksempelvis være med vandpost
og mulighed for at tænde elektrisk lys så det også kan benyttes om aftenen. Et sted kunne være ved
mellem Farum sø og Skulpturparken (tæt på gyngen). Man kunne udvide attraktionen med en
naturlegeplads. I disse tider hvor man ikke må samles indendørs må mange unge mennesker savne
fællesskab. De er for store til legepladser og er ikke rigtig velkomne i grupper på parkeringspladser ol.lign.
Tiltagende uderum tæt på stationerne kan måske være et rart sted også for de unge. Ligeledes vil det være
en dejlig destination for søndagscykelturen med familien eller kaffepausen på gåturen.

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

Beskyt de grønne områder ved boligbyggeri. Pas på de begrænsede grønne områder vi har i kommunen i
forbindelse med etablering af nye boliger

Ove Jakobsen

6.1. By- og boligudvikling med
vægt på natur, miljø og god
arkitektur

ETABLERING AF BYPARK – for FURESØS BORGERE.

Leif Lykke og Barbara Kaad
Ostenfeld

Forslag til brug, og bevarelse, af Widex-grundens grønne område – Ny Vestergårdsvej 17. I dag registeret
som beboelse i BBR.
Oprettelse af bypark, ca. 2000 m2. - Oprettelse af to-sporet cykelsti. - Bevaring af gamle bygninger og
træer fra 1915, samt fokus på biodiversitet. - Omdannelse af bolig til et sted med aktivitetscenter (for alle
aldre), ældrecenter, ungdomsskole, kunstværksted, sted til foreninger. - Omdannelse af bolig (fra 1915) til
fælleshus for nyetablerede lejligheder/boliger.
Forslag til brug af Widex-grundens grønne område, der i dag er registeret som beboelse i BBR.
Forslag til udnyttelse af det grønne område på Ny Vestergårdsvej 17, med udgangspunkt i at skabe et
bedre by– og naturmiljø for Furesøs borgere, med tanke på alt fra biodiversitet, bevarelse af gamle bygning
og træer samt knytning af relationer på tværs af alder, samt fokus på fysisk og mental sundhed.
1.
Oprettelse af bypark på ca. 2000 m2 - Bevaring af eksistrerende insekt-, dyre- og planteliv
(biodiversitet). Etablering af bypark for Furesøs børn og voksne med legeplads, borde og bænke samt et
rigt plante og dyreliv. Bevaring af de to store, og mere end 100 år gamle træer, så de fortsat kan huse et
rigt dyreliv med bl.a. fugle, egern og insekter samt glæde borgerne med deres skønhed samt skygge på
solskinsrige dage. Bevaring af allerede eksisterende beplantnnig af træer og buske omkring matriklen,
samt tilførelse af nye buske, træer, planter og blomster der bidrager til et rigere insektliv – ikke mindst i
form af bier og sommerfugle. F.eks. Syrener, frugttræer, frugtbuske og sommerfuglebuske m.m.
2.
Livskvalitet for unge og gamle. Med tanke på at skabe et dejligt, hyggeligt grønt område hvor borgere
kan mødes omkring sociale aktiviteter, og ikke mindst skabe et dejligt sted i nærområdet, som de ældre på
det nærliggende plejehjem-/ældreboliger (der tales om måske skal skabes på Ny Vestergårdsvej), nemt
kan få adgang til. Med henblik på at højne livskvaliteten i livets sidste kapitel og at lade unge og gamle (og
dem midt imellem) mødes det samme sted.
3.
Oprettelse af to-banet cykelsti - for at højne trafiksikkerheden blandt børn og voksne. I dag kører der
mange cykler på Ny Vestergårdsvej. Børn, unge og voksne der skal til/fra skole, uddannelsesinstitution,
fritissaktiviteter, arbejde, indkøb, stationen eller motionister m.m. Mens andre benytter fortorvene i stor stil.
Som beboere på Ny Vestergårdsvej oplever vi mange biler, og ikke mindst biler der kører for hurtigt. Vi
mener derfor at en cykelsti ville give mere tryghed for alle cyklisterne, ikke mindst de mindre børn der
endnu ikke er sikre i trafikken.
4.
Bevaring af bygninger og store træer fra 1915. På Ny Vestergårdsvej 17 er der opført to
bevaringsværdige boliger fra 1915 med en tilhørende have på omkring 2000 m2. På grunden står
endvidere to store, smukke bevaringsværdige træer fra samme periode.
5.
Omdannelse, og bevarelse, af nuværende bolig til: Ældrecenter - Ativitetscenter, Kunstværksted,
Ungdomsklub, et sted foreninger kan mødes osv. Gerne en kombination af flere af disse ting. Ny
Vestergårdsvej 17C. Iflg. BBR: Bygning til helårsbeboelese. 147m2 bebygget areal. Fra 1915. Jvf. BBR:
Fritlæggende enfamilieshus, kode 120. Vi mener at denne gamle bygning skal bevares og omdannes til
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noget der passer ind i fremtiden for området med boliger, plejehjem, ældreboliger og erhverv. Med øje på
at skabe livskvalitet og opbygning af sociale relationer på tværs af generationer, foreslår vi at bygningen
omdannes til et hyggeligt ældrecenter, aktivitetscenter og/eller kunstværksted, som også kan huse
foreninger. På den måde sikres eksistensen af en mere end 100 år gammel bygning, som i stedet for at
blive revet ned kan gøre gavn i det 20’ende århundrede mens der samtidig bevares noget lokalhistorie.
6.
Omdannelse, og bevarelse, af nuværende fra bolig til Fælleshus, på Ny Vestergårdsvej 17F .
Omdannelse og bevarelse af nuværende bolig, nr 17F, fra 1915, til fælleshus, og derved bevare den mere
end 100 år gamle bygning, samt skabe et sted hvor områdets beboere har mulighed for at låne/leje et
fælleshus til forskellige arrangementer: F.eks. fester, 'vejfester', generalforsamlinger, yoga-træning, et sted
mødregrupper kan mødes, loppemarked, kunstmarkeder osv.

6.2. Stærke lokalsamfund

Alle lokalsamfund og boligområder er velfungerende med mulighed for, at alle borgere i
lokalområdet kan blive en del fællesskabet. Der 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 %, og der er bygget nye bofællesskaber i Furesø
Kommune.

Furesø Kommune

6.2 Stærke lokalsamfund

Flere almennyttige boliger. Til en pris der fortsat er til at betale. Tilbygning af nye boligformer forskellige
steder i kommunen såsom Hareskoven og generelt uden for industrikvarterende eller de tætbebyggede
områder

Wazir Abdulrahman

6.2 Stærke lokalsamfund

Kulturliv i Jonstrup. Boligbebyggelse er ikke nok til at skabe et velfungerende lokalsamfund - skab
aktivitets-, fritids og kulturtilbud i Jonstrup. Udnyt faciliteter på tværs af grundejerforeninger.

Kristine Mulvad

6.2 Stærke lokalsamfund

Overbygning/tunnel på motorvej mellem Værløse og Farum. Støjgener fra motorvejen der går igennem
Farum er til stor gene for mange beboere. Det vil være en attaktiv fordel og tiltrække nye skatteydere, hvis
der laves tunnel og overbygning (Henning Larsen´s tegnestue har vist indgivet forslag). Farum by kan
derved udbygges med både boliger, små erhverv og udbygning af bytorvet. Alt dette kan være med til at
finansiere planen. Hvis man så ydermere kunne reducere fartgrænsen til 90 km/t, har man også opnået
bedre trafiksikkerhed.

Kirsten Enghave

6.2 Stærke lokalsamfund

Boliger til alle. Alt hvad der bliver bygget i områder som Jonstrup er til børnefamilier med større indkomster. Kristine Mulvad
Tænk i både demografisk og økonomisk mangfoldighed og nytænkning. Fx Tiny houses, eget hus på lejet
kommunal grund (haveforeninger med helårsstatus), flerfamiliehuse, fællesskaber med plads til
børnefamilier, enlige, pensionister. Ældre furesøborgere bliver boende i deres store huse, fordi der ikke er
mindre alternative - selv små nybyggede boliger kræver en væsentlig indkomst.

6.2 Stærke lokalsamfund

Hvordan nedbrydes bariæren mellem de gamle kommune grænser? hvordan fremmes samarbejdet mellem Peter Balle
lokal samfundene? underskrevet af 6 personer, Gæstebud.

6.3. Flere boliger til borgere
med funktionsnedsættelser

I 2030 har vi etableret en række botilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske
funktionsnedsættelser, så vi kan tilbyde borgerne en dagligdag i trygge og udviklende rammer i
deres nærmiljø. Samtidig understøtter vi, at disse borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet fx
gennem lokale aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Furesø Kommune

6.3. Flere boliger til borgere med
funktionsnedsættelser

Ville være rart, om der også kunne tænkes boliger for mennesker med psykiske eller fysiske
funktionsnedsættelser ind i nye/eksisterende boligområder. Så de oplever sig som en del af livet i de
almindelige boligområder. Ikke ekskluderes, men inkluderes.

Dorthe Stieper

Øvrige forslag udover byrådets succeskriterier
Altaner v. nybyggeri

Sikre altaner i al nybygget almennyttigt boligbyggeri. Adgang til udeliv vil sikre bedre trivsel.

Naturlegeplads ved
Skulpturparken

Et godt samlingsted og udflugtsmål er ved gyngen og bålpladsen ved Skulturparken. Dette område kunne
Rikke Bodholdt
udvides med en naturlegeplads for enden af Fredtoftevej (her er mindre vådt end tættere på søen). Det
kunne eksempelvis være en svævebane og en form for klatrestativ som både kan bruges til leg og træning.
Ved Esrum kloster har de en rigtig sjov lege/træningsplads som man kunne lade sig inspirere af.

Regulering af byggeriet i
eksisterende boligområder

Der er en del eksempler på at eksisterende huse rives ned og erstattes af nye, som slet ikke passer ind i
omgivelserne. Der bør være en mere aktiv servitutregulering af hvordan der må bygges i eksisterende
kvarterer

Ove Jakobsen

Ren luft - ingen
brændeovne/pejse

Fra september og frem til maj, lugter luften af afbrænding. Ved flere huse er det ikke kun den grimme lugt
men også røg der vælter ud. Tøj der tørres udenfor er godt for miljøet, men i de nævnte måneder, skal
man være heldig, hvis det ikke lugter af afbrænding. Det er også rigtig ærgeligt at lufte ud, og ind kommer
ildelugtende luft. Det kan ikke være sundt at indånde. Det vil være dejligt med en røgfri kommune, uden
brændeovne/pejse.

Tina Kvist

Revurdering af skoledistrikter i
Farum

Vi bor i Farum Overdrev (Rørmose Parkvej) nær Farum kasernen, en bydel hvor der er kommet mange
børnefamilier til i de sidste år. Det virker så ugennemtænkt, at vores søn om nogle år skal cykle hele vejen
til Lyngholmskolen (min. 3,5km), når Solvangskolen ligger 1,6km væk af en sikker rute. Måske
Solvangskolen skulle gøres større, så der er plads til børnene fra vores område? Måske kunne man se på
at udvide med flere klasser i de første skoleår,
hvor de ikke kan cykle selv. Jeg er klar over, at vi kan søge om optagelse på Solvangskolen, men jeg kan
forstå, at det reelt ikke kan lade sig gøre i virkeligheden.

Søren Roed Sørensen

Større indsats for at bekæmpe

Flere polititimer i Furesø, opruste SSP, mere information og tiltag omkring Nabohjælp

PER ØDEMARK
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Der er 145 hjertestartere i Furesø Kommune, men kun 77 af dem er tilgængelige døgnet rundt, resten er
låst inde og kun tilgængelige i dagtimerne eller på hverdage. Følgende hjertestartere er bag lås og slå i
aften/nattetimer og/eller weekender: Gedevasevang, Furesøbad, Værløse Golfklub, Aasted, Jyske Bank,
Farum Bytorv og Privathospitalet i Sundhedshuset. Når man ved, at hjertestartere redder liv, og at det er et
spørgsmål om tid, når et menneske falder om med hjertestop, så er det en skamplet på kommunen, at ikke
alle er tilgængelige døgnet rundt. Det kan ikke vente til 2030; det må der gøres noget ved nu.

Lene Jensen

indbrud
Hjertestartere

4

