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Strategiplanen vedtaget 
Det var ikke meget fra LokalListens høringssvar, der var at finde i strategiplanen, da den kom på 
kommunalbestyrelsens møde i februar. I stedet fremlagde Axel Bredsdorff så fem konkrete ændrings-
forslag, som var trukket ud af høringssvaret, og det gik bedre. Ja, faktisk gik det rigtig godt: Fire af 
dem blev indarbejdet i planen. Det er derfor nu officiel politik at der skal arbejdes målrettet på at 
tiltrække børnefamilier til kommunen bl.a. for at modvirke nedgangen i befolkningstallet (se nedenfor 
om at omsætte dét til handling), at der skal sikres tilstrækkelig daginstitutionsdækning i alle skoledis-
trikter, både for at sikre børnene en lokal forankring tidligt i deres liv og for at minimere ’børnetrans-
porten’, og at mulighederne for at dels at etablere en ’genbrugs’ på containerpladsen i Birkerød og dels 
give alle kommunens kolonihaver status som permanente skal undersøges mhp. gennemførelse. Og så 
blev det tillige besluttet at der skal gøres mere for kommunens erhvervsliv, noget LokalListen har argu-
menteret for længe. Engang imellem kan det nytte! 

Fantasifuld plan for Birkerød bymidte 
En af kommunalbestyrelsens vigtige sager i 
2012 bliver udviklingen af Birkerød bymidte. 
Der er nu kommet et udkast fra et konsulent-
firma, og de har da i hvert fald sluppet fan-
tasien løs! – de foreslår fx både at anvende 
Bir-kerød Rådhus til liberale erhverv mens 
posthus og borgerservice flyttes til det gamle 
apotek, at rive Teglportens plejecenter ned 
og bruge grunden til nye boliger til midler-
tidigt ansatte akademikere på DTU, Novo 
Nordisk og Scion/DTU og at bygge boliger på 
P-pladserne på begge sider af Hovedgaden. 
Men der er også mere realistiske idéer, som fx 
flere ”unge”-aktiviteter i Cathrinelystparken, 
flytning af Ungdomsskolen til samme område, 
bedre skiltning til Hovedgaden og etablering 
af attraktive fodgængerstier. Byplanudval-
get har i første omgang sendt ideerne videre til de andre 
fagudvalg, fordi mange af forslagene griber kraftigt ind i 
områder som skolestruktur, udbygning af faciliteter til ældre, ungdomsaktiviteter og erhvervsudvikling. 
I LokalListen vil vi følge denne sag nøje og aktivt, og vi opfordrer alle til at orientere sig i materialet, 
Link: http://nemagenda.rudersdal.dk/DocumentCache/00/01/95/51/09.pdf

En chance for at få flere børnefamilier til kommunen
På Staktoften i Gl. Holte ligger en stor erhvervsmatrikel, som ejeren i en lang årrække forgæves har 
forsøgt at få solgt og nu har søgt om lov til at ændre til boliger. I LokalListen mener vi klart, at det 
skal overvejes at konvertere ikke tidsvarende erhvervsejendomme til boliger hvor det planmæssigt 
giver mening, også fordi vi ønsker flere børnefamilier i kommunen for at undgå, at vi ender med at 
være færre og færre, ældre og ældre i Rudersdal. Da den aktuelle matrikel ligger op til både et grønt 
område, en daginstitution og et boligområde, er den som skabt til boliger, og derfor har vi foreslået i 
Byplanudvalget at ejerens ansøgning blev imødekommet. Men forslaget faldt, da hverken V, C eller A 
anså det for ’hensigtsmæssigt’  
    
Parkeringspladser ved Birkerød station
Selv om betalingsringen er blevet udskudt eller aflyst, er der stadig behov for flere P-pladser ved 
Birkerød Station. LokalListen har derfor foreslået at den eksisterende P-plads på Gasværksvej bliver 
udvidet med nabogrunden, som jo så skal købes til formålet, og at der desuden etableres P-pladser 
på en del af stationens læsseareal og på hjørnegrunden Jakob Knudsensvej/Rolighedsvej, som begge 
er kommunalt ejede. Rudersdal Avis har refereret sagen som at vi har foreslået det kraftigt skrånende 
areal mellem Bivognen og Kajerødvej – det har vi selvfølgelig ikke.  

Husk Lokallistens årsmøde  
Onsdag 14.3. kl.19.30 mødelokale 1 på Biblioteket i Birkerød. Se dagsorden på www.lokallisten.dk
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