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Agenda

• Hvad har Skovlunde Lokalrådet arbejdet for frem til nu?

– Indlæg af formand for Skovlunde Lokalråd, Jens Minnet

• Hvor står vi med de aktuelle planer for Skovlunde?

– Indlæg af borgmester Jesper Würtzen

• Hvad skal der ske fremover?

– Debat



Lokalrådets mission og vision

Mission:

Skovlunde Lokalråds formål er at fremme støtte og hjælpe med 
udvikling af det  sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde. 

Vision:

Skovlunde skal være en god by at bo og leve i:

“Byen lever, og borgerne lever med den.
Skovlunde skal have en levende bymidte, rekreative områder og 

spændende aktiviteter”



Det fysiske miljø

• Skovlunde Bymidte
– Har været på Lokalrådets agenda mere end 15 år

− Sammenhængende kirkeplads, stationsplads og Bybuen

– Nu et højt prioriteret projekt for Kommunen

− Samlet plan efter arkitektkonkurrence

− Håb for salg af Skovlundecentret

• Skovlunde Bypark
– Nyt indgangsparti åbner parken mod bymidten

– Kunst til at gøre det spændende at bevæge sig ind i parken

• Gammel Skovlunde
– Bevarende lokalplan

– Samarbejde om efterlevelse af lokaplanen

• Harrestrup Ådal
– Kreativ udnyttelse af den grønne kile

– Lokalplan med udvidet golfbane

– Stisystemer



Mere fysisk miljø

• Butik ved Malmparken Station

• Kryds mellem Torvevej og Skovlunde Byvej

• Lysregulering af Torvevej

• Cykelsti til Harrestrup

• Spærrede veje i Skovlunde Syd

• Busbetjening / Servicebus

• Diverse lokalplaner og strategier i høring



Kulturelt miljø

• Sankt Hans arrangement (tradition)

– Gammel tradition – under fornyelse

• Julemanden kommer til Skovlunde

– Gammel tradition – under fornyelse

• Byfest

– På vej til at blive tradition – kræver meget arbejde

• Nytårskur

– På vej til at blive tradition – gerne mere tilslutning

• Picnic koncerter i Byparken

– Ligger p.t. på køl



Socialt miljø

• Ingen Skovlundespecifikke sociale problemer

• Bandekriminalitet håndteres af politi

• Kulturelle aktiviteter har også sociale elementer



Status for Skovlunde

• Jesper Würtzen



Hvad skal der ske fremover?

• Debat


