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Baggrund.
Landsbyvisionen er udarbejdet af Uvelse-Lystrup lokalråd efter
direkte input fra vores lokalsamfund og via hjemmesiden:
uvelselystrup.dk.
Landsbyvisionen for Uvelse-Lystrup er gældende frem til 2020
og vil løbende blive opdateret af Uvelse-Lystrup lokalråd,
distribueret til Hillerød kommune samt i lokalområdet.
Det forpligter.
Denne Landsbyvision skal ses som en klar pejling af, hvordan vi
ønsker vores lokalsamfund skal udvikle sig frem mod 2020.
Landsbyvisionen er samtidig en indstilling til Hillerød kommune
om at følge denne retning og involvere lokalrådet, hvis der fra
Hillerød kommunes side skulle opstå ønske om større eller
mindre afvigelser.
Landsbyvisionen er ligeledes en forpligtelse for Uvelse-Lystrup
lokalråd til at understøtte visionen i vores daglige arbejde og
påvirke Hillerød kommune til at igangsætte konkrete projekter,
der sikrer at visionen nås inden 2020.
Hvordan.
De konkrete tiltag der igangsættes i Uvelse-Lystrup frem til
2020 kan følges på lokalrådets hjemmeside
www.uvelselystrup.dk.
Alle borgere kan ligeledes følge og kommentere udviklingen på
Lokalrådets åbne møder.
Lokalrådets hjemmeside er altid åben for input, kommentarer og
forslag.
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Trafik
Det skal være trygt og sikkert at færdes som trafikant på
vejnettet i Uvelse-Lystrup, uanset man er bilist, cyklist eller
fodgænger. Særlig fokus ønskes på de bløde trafikanter og børn
i trafikken.
Alle indfaldsveje til Uvelse-Lystrup
skal have etableret effektive
hastighedsdæmpende
foranstaltninger. Disse skal etableres
på en måde, så hastighedsdæmpning
til 40 km/t sikres samtidig med at evt.
nabo gener minimeres. Uvelse og
Lystrup by gøres til 40km/t by.

En sammen bygning af cykelstien Uvelse/Nr. Herlev og det
øvrige cykelsti net i Hillerød skal prioriteres, så de bløde
trafikanter kan færdes sikkert og trygt til og fra Hillerød og
mellem lokalsamfundene Gørløse, Nr. Herlev og Uvelse.
Det betyder etablering af cykelsti fra Gørløse til Uvelse og fra
Nr. Herlev til Faurholm.

Veje og stiers tilstand overvåges
løbende af kommunen og ved
Lokalrådets årlige vejsyn.
Vi skal til enhver tid sikre rimelige
busforbindelser til Hillerød, Allerød
og Slangerup, så mobiliteten for
vores mange borgere uden bil kan
sikres.
Vejbelysningsforholdende er vigtige
for trafiksikkerheden, men det
prioriteres også at de eksisterende træ lygtepæle udskiftes med
noget mere tidssvarende.
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Bolig
Uvelse-Lystrup har som udgangspunkt en fin balance mellem
institutioner, faciliteter og antal boliger.
For at sikre vores institutioner, dagligvareforretning og rimelige
busforbindelser, er det nødvendigt med en udbygning af
boligmassen. Et passende niveau for denne er 100-150 enheder
inden 2020.
Inden fastlæggelse af areal afholdes der borgermøde hvor
alternativer til det nuværende prioritets areal Uvelse-Nord
afdækkes og dialog med alle implicerede bliver muligt.
De nye boliger tænkes opført som tæt lav bebyggelse og med
boliger af forskellige størrelser, så Uvelse-Lystrup kan tiltrække
såvel børnefamilier som pensionister.
Uvelse-Lystrup ønsker nogle få ungdomsboliger, så vores unge
ikke behøver flytte ud af byen, når de flytter hjemmefra.
Et Oldekolle bør inddrages i fremtidige Lokalplaner.

Erhverv
Det nuværende erhvervsområde ved Bøllemosevej ønskes
fastholdt som erhvervsområde/blandet bolig og erhverv.
En stor del erhverv er med tiden blevet konverteret til bolig.
For at kompensere for dette og fortsat kunne tiltrække erhverv
ønsket et nyt erhvervsareal i tilknytning til nuværende.
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Natur
Uvelse-Lystrup ligger midt i en
fantastisk natur.
Vi ønsker tilgangen til vores
natur forbedret i form af stier
og rekreative områder.

En række stier mellem jordstykker i landzone bør åbnes for
offentligheden.
Området ved de ”Grønne
Bakker” (Langebjergvej) incl.
søen bør være tilgængeligt for
rekreative formål.
Gamle stier rundt om søerne
genoprettes.
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Børn og Unge
Fastholdelse og fortsat udvikling af en lokal skole i Uvelse er af
uvurderlig betydning for vores lokalsamfund. For et mindre
lokalsamfund som Uvelse-Lystrup handler det ikke kun om en
let og lokal tilgang til skolegang. Skolen er et vigtigt
samlingspunkt, som skal sikre fortsat tilgang af nye borgere til
vores lokalsamfund.
En ungdomsklub etableret i
samarbejde med skoledistriktet
Hanebjerg Skole (Uvelse-Lystrup,
Gørløse og Brødeskov).
Vores gode og velfungerende
daginstitutioner skal til enhver tid
tilpasses det aktuelle behov, men
altid være lokalt funderet.

Ældre
Vi ønsker at Uvelse-Lystrup også i 2020 er et attraktivt
lokalsamfund for ældre. Udbuddet af egnede boliger skal stå i
forhold til dette. Andelsboligforeninger er en god mulighed for
at kombinere familie- og ældreboliger, og etableringen af et
Oldekolle prioriteres.
Desuden ønsker Uvelse-Lystrup at blive kendt for en
velfungerende SFO: Senior Fritids Ordning.
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Foreninger - fritid – indkøb
Det frivillige arbejde, der ydes i foreningerne, er med til at gøre
Uvelse-Lystrup til et attraktivt og godt sted at bo.
Uvelse-Lystrup har mange stærke
foreninger inden for idræt,
motion, kultur, kirke mm. Vi
ønsker fortsat at disse foreninger
får de bedste muligheder og et
selvstændigt virke.
Uvelse Fritidscenter skal fortsat
drives som en selvejende
institution og med lokal og frivillig
bestyrelse.
Ud over de mange idræts aktiviteter skal der være mulighed for
foreninger og lokale borgere at bruge lokalerne til forskellige
arrangementer, og at stedet fortsat har karakter af et
”forsamlingshus”.
Vi ser UFC udvikle sig så
endnu flere tilbud inden for
idræt og kultur er en realitet i
2020.
De mange foreningers
aktiviteter i Uvelse-Lystrup
bør inden 2020 samles i en
fælles koordineret portal. Ved
festlige lejligheder bør der
igen kunne sættes flag op
langs byens veje.

Vores dagligvareforretning
skal fastholdes som en vigtig
hjørnesten i vores
lokalsamfund.
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