Vision 2020
Skovlunde Lokalråd ønsker at knytte nedenstående kommentarer til Vision 2020.
Vores kommentarer vedrører selvfølgelig Skovlunde, fordi vi føler os meget forbigået i
oplægget.
Bl.a. illustreret ved at på et kort over bymidter og lokalcentre på www.Ballerup.dk, er Ballerup
indtegnet med en meget stor cirkel, mens Måløv og Skovlunde er indtegnet med en væsentligt
mindre. Vi mener, at bydelenes midte bør betragtes ens, da de er vitale for den enkelte bydel.
Vi vil forholde os til emnerne, som også er oplægget i borgerpanelet, som nogle af os også har
besvaret.
Grøn puls – sund puls:
Skolemad samt frugt til vores børn bør være gratis.
Vejledning i kostsammensætning bør gives af en professionel til alle borgere, som ønsker at
leve sundere.
Trafik, cykel- og gangstier og byrum har vi valgt at tage med under Grøn Puls
Trafik: Der skal drages omsorg for at Frederikssundsmotorvejen bliver ført uden om Ballerup
over det åbne land til Frederikssund.
En højbane/letbane, der forbinder strategiske trafikpunkter i kommunen, bør etableres snarest.
Også her bør Skovlunde tilgodeses, så der ikke sker det samme som med buslinie 144, der er
nyetableret, og som går uden om Skovlunde. Vi kan stadig ikke komme til Ballerup Super Arena
og de andre sportsfaciliteter med det offentlige. Når der kommer en buslinie fra Skovlunde, vil
Skovlunde Lokalråd gerne høres om linieføringen, før den endelige beslutning træffes.
Ved nogle af de løsninger vil biltrafikken alt andet lige blive minimeret.
Cykel- og gangstier: Både cykel- og gangstier i Harrestrup Ådal skal forbedres, så de passer
til deres formål. Som fremtidsperspektiv kunne der så anlægges en golfbane syd for Svanesøen
med tilhørende parkfunktion, således at arealet vil kunne bruges af alle borgere.
Byrum:
Et ønske til forskønnelse af Skovlunde Bymidte kunne være en underjordisk parkeringsplads
foran Skovlundehus. Anlæggelse af en park, så der skabes et grønt strøg fra Lundehaven til
Skovlunde Kirke.
Skovlunde Centrene bør renoveres, måske tilføres nye butikker og boliger, her tænker vi også
på ungdomsboliger til en pris, der er til at betale for de unge, således at vi kan beholde de unge
i kommunen. Ældreboliger til en rimelig pris er også aktuelt. Kort sagt flere almennyttige
boliger.
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Dermed må det blive mere sikkert at færdes i centret på forskellige tidspunkter, da området vil
blive mere trafikeret.
En styrkelse af Medborgerhuset f.eks. længere åbningstid kunne være et godt tiltag måske set i
sammenhæng med vores bibliotek.
Skovlunde har mistet sit Lokalkontor, det kunne etableres sammen med Medborgerhuset og
biblioteket, således at flere kommunale opgaver kunne løses lokalt.
Vi tror på, at Lokalråd og faciliteter, der kan bruges til at styrke nærdemokratiet vil blive mere
almindelige efter kommunesammenlægningerne.
Vi vil gerne have et input fra kommunen, om hvad det gamle Lokalkontor skal bruges til.
Sundhedscentrets placering på Parkskolen kan ikke være optimal, hverken for Måløv eller
Skovlundeborgere. Der er længere fra Ballerup Station til Parkskolen end fra Skovlunde Station
til Lokalkontoret.
Samarbejde der satser:
Etablere et overordnet netværk, der kan være rådgivende for foreninger o.a. der ønsker en
aktivitet op at stå. Et kartotek over personer, der er villige til at give en hånd med i et givet
projekt. En let tilgængelig guide til foreninger o.l.
Nu kommer nærdemokrati – debatten, den kan sikkert være med til at påpege behovet for et
netværk.
Repræsentanter for Lokalrådet har meldt sig til, så nu bliver det spændende, om vi bliver
udtrukket.

Viden, der vil frem
Kommunikation bredt kunne vi ønske forbedret. Ballerup Bladet er ikke så borgervenligt, som
det har været. Kommunen kunne sagtens have en opgave her.
Der må gerne tilføres kommunen flere erhvervsvirksomheder, som også kan være med til at
øge sponsor-støtten til vores forskellige foreninger.
For at sikre fremtidig arbejdskraft, kunne der laves en konkurrence om den vandrepokal for de
virksomheder, der tager erhvervspraktikanter. Præmien kunne være et billede af årets kunstner,
og det hele kunne være et led i virksomhedernes sociale ansvar.
Vores bibliotek bør have bedre åbningstider, så det er muligt at komme på biblioteket, når man
har fri fra skole eller arbejde. Der bør være et bedre miljø, hvor man lave lektier eller andet,
gerne en lektiecafe, hvor man kan få hjælp til sine lektier.

Kultur der samler
Vi skal fortsat have et varieret underholdningsudbud i både Baltoppen, Baghuset og Ballerup
Super Arena (også set i lyset af, at man påtænker Superarenaer andre steder i
hovedstadsområdet) og for os ikke mindst i Skovlunde Medborgerhus.
Ballerup kommune skal satse på, at vi forbliver en god sportskommune for alle borgere i alle
aldre.
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Og gerne bygget op således, at man via Nettet kan booke en tid til den sportsgren, man måtte
ønske sig enten alene, med flere eller med sin familie. Sport bør kunne dyrkes af alle også dem,
der arbejder på skiftehold.
Musikarrangementer, der styres fra centralt hold, bør lægges i flere bydele. Medborgerhuset
kan sagtens benyttes.

Slutning: Vi er flere, der har deltaget i udarbejdelse af visioner på Ingeniørhøjskolen. Hvad er
der egentlig kommet ud af det arbejde? Det kan vi ikke finde noget om på hjemmesiden.
Vi har ikke benyttet os af visionsagenterne, da vi i samme periode har arbejdet med og stadig
arbejder med åbne Lokalrådsmøder. Forstået på den måde at første halvdel af vores møde er
åbent og på resten af mødet, behandler vi spørgsmål fra tilhørerne og vores
samarbejdsrelationer med forskellige afdelinger i kommunen, bl.a. er vi repræsenteret i Grønt
Råd, Medborgerhuset, de andre bydele, Skovlunde Menighedsråd etc.
Det er alt sammen samarbejdsrelationer, vi ønsker at arbejde videre med frem mod 2020.
Vi vil gerne have sjælen til Skovlunde. Vi har brug for, at få lavet et sammenhængende område
fra kirken over stationen, videre gennem en renoveret Bybuen, gennem et nyt/renoveret center,
derefter videre gennem ”Krinsen” (se skulpturplanen for Skovlunde) til Skovlunde Bypark,
således at området vil kunne betragtes som en bymidte - set under eet.

Ovenstående bemærkninger afleveres i brev til borgmesteren den 23. januar 2008 og til
afdelingschef i Planafdelingen, Lone Schock efterfølgende..
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