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REMA 1000

E"er	  flere	  måneders	  massivt	  pres	  på	  kommunalbestyrelsen	  og	  forvaltningen	  er	  
det	  nu	  afgjort,	  at	  der	  ikke	  kommer	  en	  Rema	  100	  i	  Ubberød.	  LokalListen har	  i	  
dialogen	  med	  beboerne	  i	  Ubberød/Brådebæk	  lagt	  vægt	  på,	  at	  en	  ny	  
dagligvarebuEk	  ikke	  vil	  blive	  etableret	  i	  Ubberød,	  hvis	  beboerne	  i	  området	  helst	  
er	  fri!	  Nu	  har	  Rema	  1000	  opfaHet,	  at	  deres	  projekt	  næppe	  ville	  få	  lokal	  
opbakning,	  og	  derfor(?)	  har	  de	  opgivet	  ideen.	  Et	  godt	  eksempel	  på	  at	  en	  klar	  
borgermanifestaEon	  fakEsk	  kan	  rykke	  noget.	  At	  den	  nordlige	  del	  af	  kommunen	  
så	  fortsat	  mangler	  en	  dagligvarebuEk	  kan	  enhver	  se,	  så	  nu	  må	  projektmagerne	  
finde	  en	  bedre	  løsning.

”Grøn vækst” – go ́daw do!

For	  et	  halvt	  år	  siden	  kom	  Miljøministeriets	  meget	  ambiEøse	  ’Vand	  og	  Natura	  
2000’-‐planer,	  som	  en	  ud-‐	  møntning	  af	  EU's	  Ramme-‐DirekEv.	  Det	  var	  mange	  
kloge	  ord	  i,	  og	  ikke	  mindst	  planernes	  fokus	  på	  at	  redde	  Sjælsø,	  der	  rent	  
økologisk	  kollapsede	  i	  2009,	  og	  planerne	  om	  at	  sæHe	  gang	  i	  genopretningen	  af	  
vores	  vand-‐	  løb	  og	  søer,	  blev	  taget	  godt	  imod	  i	  Teknik-‐	  og	  Miljøudvalget	  i	  
Rudersdal.	  Vores	  skuffelse	  er	  derfor	  stor,	  når	  det	  nu	  viser	  sig	  at	  planerne	  
overtrumfes	  af	  den	  såkaldte	  plan	  ’Grøn	  Vækst’-‐plan	  fra	  Dansk	  FolkeparE	  og	  
støHeparEerne	  Venstre	  og	  KonservaEve.	  Miljøministeriet	  har	  skrevet	  El	  
kommunerne,	  at	  de	  ambiEøse	  mil-‐	  jøplaner	  må	  revideres	  som	  følge	  af	  ’Grøn	  
Vækst’,	  og	  for	  Rudersdal	  kommune	  betyder	  dét,	  at	  stort	  set	  alle	  de	  varslede	  
Eltag	  opgives.	  LokalListen støHer	  EU	  ́s	  ambiEøse	  miljømålsætning,	  og	  vi	  vil	  
bruge	  vores	  energi	  på	  at	  de	  klogt	  udpegede	  oprindelige	  projekter	  bliver	  
gennemført	  –	  trods	  regeringens	  modvilje.

Folkeskolens fremtid i Rudersdal – vær med til at bestemme!

Også	  lokalt	  har	  vi	  fokus	  på	  folkeskolens	  fremEd.	  I	  LokalListen	  har	  vi	  etableret	  en	  
åben	  arbejdsgruppe,	  som	  diskuterer	  den	  fremEdige	  skolestruktur	  og	  
sammenhængen	  mellem	  folkeskolen	  og	  Lokalsamfundet	  i	  øvrigt.	  Vil	  du	  være	  i	  
debaHen	  så	  send	  en	  mail	  El	  mar@rudersdal.dk

Lad os spare et plejehjem væk

Der	  bliver	  flere	  og	  flere	  ældre	  og	  gamle,	  fordi	  folk	  bliver	  boende	  og	  levealderen	  
sEger,	  men	  vi	  kan	  arbejde	  på	  at	  reducere	  behovet	  for	  pleje	  og	  offentlig	  hjælp	  
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ved	  at	  forebygge.	  I	  øjeblikket	  bygger	  Rudersdal	  to	  nye	  plejehjem,	  og	  der	  er	  
flere	  på	  vej.	  Men	  måske	  kan	  vi	  spare	  et	  fremEdigt	  plejehjemsbyggeri	  væk	  og	  
samEdig	  forbedre	  livskvaliteten	  for	  de	  ældre	  og	  de	  gamle	  ved	  en	  målreHet	  
forebyggende	  indsats	  –	  det	  er	  der	  gode	  erfaringer	  med	  i	  andre	  kommuner.	  
LokalListen	  har	  derfor	  sammen	  med	  Radikale	  argumenteret	  for	  et	  mål-‐	  reHet	  
projekt	  med	  netop	  deHe	  formål.	  Social-‐	  og	  sundhedsudvalget	  skal	  drø"e	  den	  
forebyggende	  indsats	  på	  et	  kommende	  temamøde.

Nærum Ungdomsgård bliver en kommunal aktivitet.

Den	  kommunale	  overtagelse	  af	  Nærum	  Ungdomsgård	  giver	  mulighed	  for	  en	  
bedre	  integraEon	  af	  ungdoms-‐	  gårdens	  akEviteter	  i	  ’Ung	  i	  Rudersdal’	  og	  for	  en	  
mere	  opEmal	  udnyHelse	  af	  lokalerne.	  Det	  vil	  ikke	  mindst	  øge	  kommunens	  
halkapacitet	  i	  syd,	  uden	  at	  dét	  dog	  gør	  det	  let	  at	  følge	  med	  e"erspørgslen.	  
LokalListen	  mener,	  der	  er	  behov	  for	  en	  grundig	  analyse	  af	  det	  samlede	  behov	  
for	  hal-‐	  og	  andre	  faciliteter	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  den	  moEons-‐	  og	  
idrætspoliEk,	  som	  kultur-‐	  og	  friEdsudvalget	  netop	  har	  sat	  i	  gang.

Breda - Gl. Holtegård-fonden.

Sjældent	  har	  en	  sag	  fra	  Rudersdal	  fået	  så	  stor	  opmærksomhed	  i	  offentligheden,	  
og	  også	  i	  kommunalbesty-‐	  relsen	  har	  det	  været	  en	  interessant	  sag.	  LokalListen	  
synes	  at	  det	  er	  vigEgt	  med	  så	  megen	  kommunal	  indfly-‐	  delse	  som	  muligt,	  e"er	  
at	  kommunen	  har	  overdraget	  Gl.	  Holtegård	  El	  fonden,	  og	  mener	  derfor	  at	  de	  
for-‐	  skellige	  juridiske	  ’antagelser’	  fra	  bl.a.	  forvaltningen	  burde	  være	  analyseret	  
El	  bunds	  inden	  de	  blev	  lagt	  El	  grund	  for	  beslutninger.	  Nu	  må	  LokalListen	  i	  
stedet	  anføre,	  at	  både	  kommunalbestyrelsen	  og	  borgerne	  havde	  været	  tjent	  
med,	  at	  man	  sagde	  Engene	  lige	  ud.	  Det	  er	  en	  hån	  mod	  borgernes	  intelligens,	  
når	  der	  smøres	  en	  hel	  masse	  juristeri	  ud	  over	  denne	  sag,	  som	  i	  bund	  og	  grund	  
handler	  om,	  at	  borgmesteren	  har	  ønsket	  at	  lukke	  munden	  på	  et	  udpeget	  
bestyrelsesmedlem	  fra	  KonservaEve,	  og	  samEdig	  vise	  konsEtueringsparEerne	  
hvad	  der	  sker,	  når	  man	  ikke	  reHer	  ind.	  Vi	  imødeser	  med	  spænding	  den	  videre	  
udvikling	  i	  denne	  tabersag.

Skal alle børneinstitutioner rumme 200 børn?

Netop	  nu	  er	  masterplanen	  for	  dagsinsEtuEonsområdet	  for	  de	  næste	  10	  år	  
sendt	  i	  høring.	  Den	  bebudede	  vision,	  som	  skulle	  højne	  kvaliteten	  i	  Rudersdals	  
dagsinsEtuEoner,	  er	  desværre	  endt	  i	  et	  konkret	  forslag,	  der	  udelukkende	  
fokuserer	  på	  de	  fysiske	  rammer.	  Ønsket	  i	  Rudersdal	  er	  Elsyneladende	  helt	  
konsekvent	  at	  ned-‐	  lægge	  de	  små	  børneinsEtuEoner	  El	  fordel	  for	  nye	  og	  store	  



–	  rigEg	  store	  –	  børneinsEtuEoner	  med	  op	  El	  200	  børn.	  Hvilke	  af	  de	  nuværende	  
insEtuEoner,	  der	  rent	  fakEsk	  er	  populære	  blandt	  forældre	  og	  børn	  og	  derfor	  
har	  lange	  ventelister,	  bliver	  der	  ikke	  taget	  hensyn	  El,	  når	  masterplanen	  
dømmer	  en	  given	  børnehave	  ude.	  LokalListen	  mener,	  at	  forældre	  og	  børn	  skal	  
have	  valgmuligheder.	  Det	  er	  ikke	  alle	  børn,	  om	  overhovedet	  nogle,	  der	  trives	  i	  
en	  insEtuEon	  med	  200	  børn,	  og	  (mindre)	  insEtuEoner	  tæt	  ved	  bopælen	  både	  
reducerer	  kørsel	  og	  understøHer	  det	  lokale	  miljø	  i	  bydelene.	  Masterplanen	  
burde	  både	  sikre	  pædagogisk	  mangfoldighed	  og	  valgfrihed	  i	  Rudersdal	  og	  
bygge	  videre	  på	  dét,	  der	  fungerer	  godt,	  og	  indEl	  LokalListen	  kan	  samle	  et	  flertal	  
for	  dét,	  må	  vi	  stemme	  nej	  El	  den	  samlede	  plan!

Skal Høsterkøb gøres til udkantsdanmark?

Børnetallet	  falder	  i	  Rudersdal,	  så	  LokalListen	  har	  som	  en	  del	  af	  budgeforliget	  
accepteret,	  at	  der	  skal	  ned-‐	  lægges	  to	  børneinsEtuEoner	  i	  løbet	  af	  2010/11.	  
Dét	  er	  aldrig	  rart	  at	  gøre,	  så	  som	  poliEker	  må	  man	  nøje	  overveje	  hvilken	  
insEtuEon,	  det	  er	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	  indsElle	  El	  lukning.	  LokalListen	  
mener	  ikke,	  at	  Høsterkøb	  børnehave	  skal	  være	  én	  af	  dem,	  og	  har	  fremsat	  et	  
alternaEvt	  forslag.	  Hvis	  man	  fortsat	  skal	  kun-‐	  ne	  Eltrække	  børnefamilier	  El	  
Høsterkøb	  og	  Ubberrød-‐Brådebæk,	  så	  området	  ikke	  sygner	  hen,	  har	  det	  afgø-‐	  
rende	  betydning,	  at	  der	  bevares	  både	  en	  børneinsEtuEon	  og	  en	  skole	  i	  
lokalområdet.	  Lige	  nu	  har	  Høsterkøb	  børnehave	  stor	  søgning,	  og	  mange	  
forældre	  har	  overflyHet	  deres	  børn	  El	  den	  fra	  områdets	  store	  insEtuEo-‐	  ner,	  
fordi	  Høsterkøb	  børnehave	  som	  den	  eneste	  mindre	  kommunale	  insEtuEon	  i	  
nærområdet	  kan	  Elbyde	  en	  pædagogik,	  der	  passer	  bedre	  El	  netop	  deres	  barn.

Nytårsquizz m.m.

Næste	  nr.	  af	  Rudersdal	  Tidende	  kommer	  El	  at	  indeholde	  bl.a.	  en	  poliEsk	  
ønskeseddel	  El	  LokalListens	  med-‐	  lemmer	  af	  kommunalbestyrelsen,	  og	  bliver	  
både	  sendt	  ud	  som	  sædvanlig	  og	  delt	  ud	  som	  en	  del	  af	  ’Mød	  LokalListen’	  
lørdag	  29.	  januar.

Årsmøde.

Bestyrelsen	  er	  ved	  at	  ElreHelægge	  årsmøde	  onsdag	  9.	  marts	  –	  der	  kommer	  
bekræ"else	  og	  indkaldelse	  se-‐	  nere,	  men	  reservér	  datoen	  allerede	  nu!


