Referat af vælgermøde på Kulsviergården d.6. november 2013 – Lokalrådet
Velkommen ved Hans Henrik: 100 gæster er mødt op, vi mødes igen til midtvejsvalget om to år, så vi kan se
om I holder hvad I lover!
Palle Høj, ordstyrer: prøvevalg inden vi hører kandidaterne, så stemmer vi igen efter præsentationsrunden
hos politikerne. 3 emner:
1. Alsønderup skole og børneinstitutioner
2. Kulsviergården og idrætten
3. Trafik
Præsentationsrunde på 1 minut med fokusområder hos den enkelte kandidat:









Venstre ved Klaus: 100 konkret plan, skole, børn/voksne nok? Boligudvikling, trampesti, sikker
færdsel over Pibe Møllevej
Fælleslisten ved Tue: 100 mio i energiforbedringer, miljø, cykelstier, fjernvarme, sociale
problemer/jobcentre
Radikale: Lokale virksomheder, grøn/sund/ansvar, Hillerøds skove
DF: børne og familiepolitik, kultur, erhvervspolitik/arbejdspladser, uddannelsesby/ungdomsboliger,
nulvækst i den off. Sektor, og mere sundhed
LA: Skat ned, boligudvikling sat i stå, vækst skal op, børn og ældre fokus
C: Vil trække børnefamilier til gn fritid, fester, længere åbningstider i institutioner og flere boliger
S ved Kirsten: Skole, elever skal lære mere, lærer skal være veluddannede og der skal flere timer.
Kongernes Nordsjælland/nationalpark, gode arbejdspladser, flere virksomheder
SF ved Rikke: stort engagement i Alsønderup, kultur, fritid, frivillighed, dagtilbud, ændrepleje,
inddrage borgerne gn lokalråd

Første tema: Skole – oplæg fra Palle Høj: 2005 udbygning, 2012 lægges vi sammen med Ålholm, er der en
tilfredsstillende udvikling?
S: Vigtigt at måle skolen, det går bedre, der er flere timer, reform kræver forandring, dog pæne resultater
C: Svaret findes i at tale sammen, hvordan får vi en skole af god kvalitet, tryghed, en skole tæt på er
altafgørende
Spørgsmål til alle: Der er pt et stort underskud på budgettet, hvordan hænger det sammen?
SF: børne- og familie udvalget lægger vægt på lokale skoler og vi har valgt at bevare skolen ved at flytte de
store elever og lave holddeling. Der er afsat ekstra i budget så Alsønderup skoles børn får det samme som
andre skoler i byen.
C: At udbygge skolen var måske en fejl! Prognosen viste det bare den gang…
Radikale: vi har lagt klasser sammen , 1. og 2. klasse, fælles ledelse mellem institutioner og skoler
LA: Brug lærens tid bedre, lav en fri-kommune
Fælleslisten: Lokale skoler med elastik ved faldende børnetal, åbne op for udstykning, elever vil gerne
større skoler når de bliver større

DF: Undrede sig over sammenlægning, Sofienborg er tættere på Ålholm skole, børn cykler en lang vej og
derfor er en sikker skolevej vigtig. Når skolen bliver tom skal den benyttes af andre aktiviteter.
Radikale: Vi vil ikke droppe elevplaner, bedre børn med planer
Spørgsmål fra Palle Strøm: Hvad gør vi med de tomme bygninger?
SF: SFO ind i skolen og få en flydende skoledag, ledig SFO til klubben (de større børn vil gerne tilbage til
Alsønderup)
V: Godt med elevplaner, elastik giver bekymring! Vi giver 100% opbakning til skolen, og der er ikke noget
byggeboom
S: Planer om 25-30 nye boliger i Alsønderup. De tomme bygninger aftales sammen med jer hvad de skal
bruges til. Den nye skolereform er god.

Næste emne: Kulsviergården og idrætsforeningen: ny koldhal, færre elever giver færre indtægter, større
udgifter til bla. Energiforbedringer. 2 spg.: Afsætter I en pulje til energiforbedringer? ASGI ønske om at
samle boldbaner og tennisbaner omkring Kulsviergården, det er pillet ud af planen, hvorfor?
Fælleslisten: 115 mio kr er afsat til energiforbedringer men kun til kommunens ejendomme, ja til
energiforbedringer men der er ikke afsat budget til det i 2014.
V: Se på lån til forsamlingshuse. Boldbaneforslag er sympatisk, frisk på at revurdere
S: Vil ikke tage boldbanen op igen, de ligger godt ved skolen, sikker vej er vigtig. Vil se på tilskud til
forsamlingshuse fx bedre lån til investeringer
SF: energiforbedringer er godt, længere skoledag og mere motion hænger sammen, indrætsbaner flyttes
ikke.
K: der er andre prioriter end boldbaner
Radikale: Ja til forbedringer til Kulsviergården
DF: Ikke overbevist om at boldbaner skal flyttes, tag det op i lokalrådet! Forslag solcellepark som Ullerødby i
Alsønderup

Spørgsmål fra hatten:
1. Forlængelse af Hillerød motorvej: Ja fra alle partier. DF: Ja, helt til Gilleleje, Fælleslisten: støjvold
ved bebyggelse, S: statens vej, projektet er projekteret, LA: Både kollektiv og privat billisme
2. Spg til Klaus/Dorthe: hvem bliver borgmester ved blåt flertal? Peger på sig selv!. DF peger på V,
hvem støtter de radikale? Der hvor vi kan få mest indflydelse (vil ikke pege på en nu)

Resultat af første afstemning (138 afgivne stemmer):
S: 29

Radikale: 7
C: 14
SF: 14
LA: 9
DF: 5
Petersen: 2
Fælleslisten: 8
V: 56
Efter pausen skal gæster stemme anden gang.

Spg fra Petersen listen: Styrer vores borgmester vores embedsmænd eller omvendt?
S: Mål og rammer, folk sætter selv mål
K: Færre embedsmænd der siger noget, det gør polikerne
SF: Dygtige embedsmænd er nødvendige, Kirsten formår at samle et byråd
LA: Tillid til medarbejdere, kedelige sager

Spørgsmål fra hatten





Tue, hvornår kommer der bedre trafikløsning ved Ullerød Brugs? Cykelsti ved Friskolen
Rundkørsel ved Nordhøjvej? Lange udsigter
Spørgsmål til K: Er der råd til samme pleje til ændre fremover? Ja, ældre skal være aktive i deres
hverdag
Skal jeg stemme for ny kloakering ved spildevandsplanen? Tue: Det afhænger af hvor du bor.
Faskiner, fælles dam. C: Vil udskyde beslutning da folk ikke skal gå fra hus og hjem. V: Vil begrænse
separat kloakering. DF: Folk skal ikke gå fra hus og hjem, afventer. Radikale: Vi har et problem

4 spørgsmål fra salen:
1. Nanna: Hvordan vil I markedsføre lokale områder, brug landsbyvisionerne
2. Poul: Ledige skal arbejde for deres dagpenge
3. Mads, Møllebro center / storcenter, spg til S/V: Skal vi udbygge Hillerød bykerne, og er bygherre
første prioritet? Hvordan vil I forhindre et traditionelt storcenter?
4. Skolebus, hvorfor ikke bruge den nu?
5. Hugo Holm Hansen: Faldende elevtal, hvordan undgår vi at Alsønderup bliver et udkantsdanmark
ift Hillerød Syd?
6. Idrætsforeningen: Vi vil gerne fællesskabet men det koster og vi har færre medlemmer og I skærer
ned

7. Kasper, bor pt i København: Hvorfor skal jeg vælge Hillerød som min næste by? Hvad vil I gøre for at
tiltrække flere børnefamilier?
V svar: daginstitutioners åbningstid skal op, og vi skal måle borgerens tilfredshed.
SF: Attraktive institutioner, høj forældrebetaling, kritisk over for butik i Møllebro center så bedre
med boliger
C: Møllebro, torvehal eller ej, nej ikke kun vækst i Hillerød Syd, det skal være gratis at parkere i
bymidten, øgede åbningstider i daginstitutioner
S:Visit Nordsjælland, de kan bruges til at trække gæster til Alsønderup, Møllebro grund skal være
noget andet end Slotsarkaderne
Fælleslisten: Frikommune løsning, trække folk hertil gn store udenlandske virksomheder og
universitet og boliger
Radikale: Hillerød er i udvikling, uddannelsesinstitutioner
DF: Udstykke flere grunde i Alsønderup, er imod Møllebro, imod parkering, butikker skal være med
til at betale
LA: Vi bliver glemt herude

Valgresultat efter præsentationer: 147 stemmer i alt
S: fra 29 til 24
Radikale: fra 7 til 2
C: fra 14 til 25
SF: fra 8 til 8
LA: fra 9 til 13
DF: fra 5 til 9
Petersen Listen: fra 2 til 2
Fælleslisten: fra 8 til 8
V: fra 56 til 62

Referent : Helene Haas Madsen.

