Landsbyvision 2020 for Uvelse-Lystrup

Udarbejdet efter af ønske fra Hillerød Kommune
Nedenstående skal betragtes som et ….oplæg til borgermøde d. 28/11-2011
Dit input som borger i vores lokalsamfund er vigtig i denne proces
Den færdige Landsbyvision skal være Hillerød kommune i hænde senest d. 1/1-2012
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Baggrund.
Landsbyvisionen er udarbejdet af Uvelse-Lystrup lokalråd efter input fra vores lokalsamfund via
hjemmesiden: uvelselystrup.dk, ved sommerfesten 2011, åbne bestyrelses møder og ved borgermødet
d. 28/11-2011.
Landsbyvisionen for Uvelse-Lystrup er gældende frem til 2020 og vil løbende blive opdateret af UvelseLystrup 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 inden for de hovedområder, der er listet i indhold.
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 og de konkrete tiltag på de 3 årlige åbne
bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen.
Lokalrådets hjemmeside er altid åben for input, kommentarer og forslag.
Formandens beretning ved den årlige generalforsamling, vil indeholde en status på de skete tiltag ift.
landsbyvisionen og på de arbejdsgrupper, der bliver nedsat i forbindelse hermed.

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 gennemkørende veje i Uvelse-Lystrup skal have etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Disse skal etableres på en måde, så hastighedsdæmpning til 40-50 km/t sikres samtidig med at evt. nabo
gener minimeres og helst helt undgås.
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.
Forhold for cyklister og fodgængere ønskes forbedret i Lystrup og veje og stiers tilstand sikres frem imod
2020 ved årligt vejsyn.
Vi skal til enhver tid sikre rimelige busforbindelse til Hillerød, Allerød og Slangerup, så mobiliteten for vores
mange borgere uden bil kan sikres.

Bolig.
Uvelse-Lystrup har som udgangspunkt en fin balance mellem institutioner, faciliteter og antal boliger.
For at sikre børnehave, SFO, skole, Dagli’ Brugs og rimelige busforbindelser, vil vi gerne have en udbygning
af boligmassen inden 2020. Denne udbygning prioriteres på en del af arealet Gørløsevej/Lystrupvej/
Snogehøjvej med tæt lav bebyggelse i ét plan. Boliger på dette areal kommer til at ligge centralt i forhold til
vores faciliteter, busser og naturen samtidig med at Uvelse-Lystrup bliver mere sammenhængende.
De nye boliger tænkes opført som et-plans rækkehuse og med boliger af forskellige størrelser, så UvelseLystrup 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.
Erhverv.
Det nuværende erhvervsområde ved Bøllemosevej ønskes fastholdt som erhvervsområde/blandet bolig og
erhverv.
Natur.
Uvelse-Lystrup ligger midt i en fantastisk natur. Vi ønsker tilgangen til vores natur forbedret i form af stier
og rekreative områder og dette før 2020.
En række stier mellem jordstykker i landzone bør åbnes for offentligheden og området ved de ”Grønne
Bakker” (Langebjergvej) incl. søen bør være tilgængeligt for rekreativt formål.
Børn og Unge.
Fastholdelse og fortsat udvikling af en lokal skole i Uvelse-Lystrup 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.
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.
Det fremtidige behov med flere ældre borgere kan få den betydning, at antallet af egnede boliger til ældre
ikke svarer til det lokale udbud.
Vi tror alle er bedst tjent med en blanding af alle aldersgrupper.
Vi ønsker ikke at byens andelsboligforeninger kun bliver for ældre og ser derfor området mellem Lystrup og
Uvelse langs Lystrupvej som en god mulighed for at kombinere familie- og ældreboliger.
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 og ser gerne
en ungdomsklub i Uvelse etableret i samarbejde med skoledistrikt syd (Uvelse-Lystrup, Gørløse og Nr.
Herlev)
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.
Vi ser UFC udvikle sig så endnu flere tilbud inden for idræt og kultur er en realitet i 2020
Vores Dagli’ Brugs skal fastholdes som en vigtig hjørnesten i vores lokalsamfund.

Uvelse-Lystrup Lokalråd
d. 1/11-2011

