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Koncept 2015: Dialogmøder med inviterede repræsentanter, der forberedte sig inden mødet

Metode
Der blev sendt digital invitation og program til formand og inviteret 2 repræsentanter for hver af de i alt
153 grundejerforeninger og bylaug i de 4 bydele. Grundejerforeninger og bylaug omfatter både erhverv‐ og
boligområder. 42 grundejerforeninger og bylaug deltog. I Tune, Greve og Hundige bydele deltog godt 20%
af de inviterede grundejerforeninger, mens knap 40% var tilmeldt i Karlslunde.
Inviterede
personer
(Grundejerforen
ing (G/F))
48 personer
(24 G/F)

Forvent
et antal,
persone
r
50 pers.

Realiseret
(G/F,
personer)

Vurdering

5 G/F, 6
pers.

100 personer
(50 G/F)

20

9 G/F, 16
pers.

Karlslunde
*
18/8 2015

Greve
Borgerhus –
’Salen’
Langagergård
Plejecenter ‐
Kantinen

Overraskende få deltagere.
Måske behov for dialog med
TMU allerede var dækket via
møder med vejlaug, februar
2015?
Forventet deltagelse

98 personer
(49 G/F)

25

Hundige*
24/8 2015

Krogårdsskolen
– Festsal

60 personer
(30 G/F)

10

18 G/F
tilmeldt (45
personer),
20 pers.
deltog.
8 G/F, 14
pers.

Bydel

Sted

Tune
9/6 2015

Tune Skole,
Lunden –
’Fællesrummet’

Greve
11/6 2015

Flere tilmeldt end forventet.
Færre fremmødt end tilmeldt.
Evt. pga. flytning af
mødedato? Varmt vejr?
Samme deltagelse som før
ændring, alle mødt. Svarende
til forventet deltagelse.

*Oprindelig dato ændret pga. Folketingsvalg 18. maj 2015

Invitation blev i overensstemmelse med Byrådets kommunikationsstrategi udsendt digitalt (via doc2mail) til
foreningens cvr‐nr., alternativt til formandskabets cpr.nr. Enkelte adresser var forkerte og blev løbende
rettet. Den digitale post fra Greve Kommune sendes til borger.dk, men det er uklart, hvor mange af
foreningerne, der læser den digitale post der. Knap 30% har besvaret invitationerne. Udover digital post har
møderækken været annonceret på www.greve.dk. På grund af Folketingsvalg blev de to sidste møder
udskudt til august og invitation genfremsendt digitalt til alle inviterede.
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I overensstemmelse med Teknik‐ og Miljøudvalgets beslutning har fokus været på, at møderne blev
gennemført på en sådan måde, at der kunne skabes en direkte og faktuel dialog mellem Teknik‐ og
Miljøudvalget og deltagerne. Det har krævet, at deltagerne har forberedt sig på nye roller og emner.
Formålet har været at skabe et gensidigt udbytte og en konkret fælles platform for handling.
Administrationens løbende arbejde med borgerinddragelse og andre erfaringer med dialog blev indarbejdet
i konceptet. Teknik‐ og Miljøudvalgets rolle har været at være vært, facilitere dialogen mellem deltagerne
og fortælle om de igangværende projekter og planer for bydelene. Deltagernes rolle var at komme med
input til bydelens fremtidige udvikling og bud på egen rolle for realisering af idéer. Indtrykket er, at det
faktisk er lykkedes at skabe den ønskede åbne dialog for gensidige drøftelser om bydelenes udvikling.

Resultater
Møderne er afholdt i overensstemmelse med intentionerne og løbende tilrettet i forhold til antal faktisk
fremmødte. Resultat af dialogmøderne er:
a) Input til Planstrategi 2015
b) Konkrete idéer til udvikling af bydelen – et slags uformelt ”Idékatalog” ‐ der efterfølgende kan
følges op på forskellig vis, fx i form af:
a. Lokale arbejdsmøder mellem borgerne og forsat idéudvikling og realisering af idéer til
bydelens udvikling, fx private legepladser m.v.
b. Konkrete myndighedsopgaver, fx tilladelser
c. Konkrete samarbejdsprojekter fx i forbindelse med løbende lokalplanlægning m.v.
d. Politisk håndtering, fx konkrete anlægsønsker
c) Et uformelt netværk mellem deltagerne, der kan danne grobund for nye samarbejder i bydelen om
at løfte forskellige praktiske opgaver, fx drift og vedligehold af arealer m.v.

Ad a) Input til Planstrategi 2015
Der er solid opbakning til planstrategiens overordnede vision om at ”vi passer godt på det vi
har”, og dermed forståelse for, at der skal prioriteres og tænkes nyt og at nye
samarbejdsformer er nødvendige. Alle deltagere har således givet udtryk for, at de gerne vil
bidrage aktivt til realisering af idéer m.v.
Indholdsmæssigt er et gennemgående ønske, at sikre spændende og levende bymidter, hvor
kultur, fritid og handel kan binde by og borgere sammen i et moderne byliv.
Der er modstand mod højt byggeri og mod boligbyggeri i Skelmosen (er også med som
indsigelse i Hvidbogen). Der efterspørges langt flere ældreboliger og billigere lejeboliger, fx i
forbindelse med udbygning af bymidterne omkring stationerne, Hedelunden og Langagergård.
Der er også ønsker om at fremrykke byudviklingen i perspektivområdet v. Karlslunde, mens
der i øvrigt ønskes fastholdt en klar og let adgang til natur og frie arealer fra by- og
boligområder. Langagergård ønskes udbygget i respekt for landskabet. Ønske om at natur og
grønne områder udvikles og indgår aktivt som værdi i by- og boligområderne, fx i forbindelse
med klimatilpasning og grøn parkpolititik.
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Endelig er der solid opbakning til at bruge drifts- og vedligeholdelsesmidler af vej- og stinet til
at fremme trafiksikkerhed og øge fremkommeligheden, fx ved at blande trafikanter på vej- og
stinet.

Ad b) Idéer til byudvikling
Der er udarbejdet et administrativt sammendrag af gruppernes drøftelser i hver bydel, ligesom gruppernes
forslag til prioritering af indsatserne er samlet for alle fire bydele. Der er ikke udformet egentlige forslag til
handlingsplaner for indsatsen i hver bydel, men det forventes, at netværket og idéerne løbende indgår i
den fysiske planlægning og drift af offentlige arealer, herunder i forbindelse med vej‐ og stiplanlægning,
klimatilpasningsprojekter, lokalplaner og i forbindelse med ny kommuneplan i 2017.

Hovedpunkter fra hvert af de fire bydelsmøder, juni – august 2015
Greve bydel









Hvordan kan vi lave en
midtby i midtbyen?
Vi skal bruge ledige
arealer til at skabe
boliger til ældre
Vi skal give plads til børn
og cykler på stierne
Trafikafviklingen ved
rundkørslen ved
Svømmehallen skal
forbedres
Grønne arealer og steder
skal bruges til
klimatilpasning (fx
regnvandsbassiner) og
legepladser/aktive
byrum
Ønske om en plan for
vejtræer og gamle træer

Tune bydel





Bedre forhold for
ældre borgere.
Nye ældreboliger
og plejehjem.
Udvikling af Shell
tanken og
bodegaen
Bedre trafikale
forhold, dvs.
ændring af
hastighedsgræns
er, fokus på fart
og tung trafik

Karlslunde bydel










Enighed om, ”at passe
godt på det vi har”,
især de grønne
områder, bl.a. ved
udbygningen af
Langagergård
Trafiksikkerheden
ønskes øget, særligt
omkring Karlslunde
Skole, fx Karlslunde
Landevej omlægges/
renoveres så
hastighed nedsættes,
evt. tunnel til svage
trafikanter herunder
specielt børn.
Derudover ønskes
bedre
sammenhængende
sti‐ og fortovssystem
Stranden skal renses
løbende, mere
information kan gives,
fx på kommunens
hjemmeside
Behov for flere
rækkehuse (tæt‐ lav
boliger) bl.a.
perspektivareal i
Karlslunde Landsby
Højhuse ved
Karlslunde station er
uønskede, da gener
fra indkig frygtes

Hundige bydel









Vi skal
revitalisere,
forny, forstærke
og fremtidssikre
vore fysiske
rammer med det
vi har
Vi sætter fokus
på
trafiksikkerhed og
på at gøre vore
veje og offentlige
arealer mere
spændende og
levende.
Sikker og
bæredygtig
trafikafvikling ved
byudvikling af
bl.a. Hedelunden
(nye boliger),
Kildebrønde
Landsby (har
været
midlertidigt
belastet af
etablering af ny
jernbane)
Udvikle og passe
på naturen og de
grønne områder
Renovering af
stier og
stisystemer, især
ved skoler i
Hundige
Landsby/Hedelun
den, stier
omkring
Vangeledet samt
vurdering af
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fodgængerfelt fra
Skelmosen til
Greve Idræts
Center
Flere
ældreboliger,
med et
huslejeniveau,
der kan betales
Større tryghed og
hensynsfuld
adfærd i det
offentlige rum,
herunder fremme
hensynsfuld
anvendelse af
veje og stier, evt.
ved anvendelse
af chikaner mv.

Deltagernes idéer til, hvad der ønskes at finde sted i deres bydel kommunikeres digitalt på www.greve.dk.
og på en sådan måde, at netværk direkte mellem grundejerforeninger m.fl. kan etableres.

Side 4 af 4

