Alsønderup Sogns Lokalråd
Referat af Midtvejsmøde d. 20.marts 2012
Paneldeltager: Borgmester Kirsten Jensen A, Christina Thorholm B, Thomas Vang Christensen C, Peter Langer F,
Jonathan Nielsen I, Tue Tortzen T, Klaus Markussen V.
Ordstyrer: Knud Sørensen
Velkomst ved formand for lokalrådet, Nanna Lange Jensen. Aftenens emner er udvalgt på baggrund af
visionsmødet i 2011 samt de henvendelser lokalrådet har fået.
Oplæg til aftenens emner ved Ole Caspersen, lokalrådet:
1. Hvordan fastholder vi en funktionsdygtig skole og daginstitutioner i vores lokalsamfund?
Problemer mht. vedligeholdelse af SFO samt kapacitet af toiletfaciliteter.
2. Alsønderup og Tulstrup betegnes nu som byer i kommuneplanen, hvilken betydning får det?
3. Skal grusgraven i Tulstrup udlægges til rekreativt område?
Området mangler rekreative muligheder.
4. Hvad er sidste nyt fra Nationalparken Kongernes Nordsjælland?
Hvilke initiativer tager kommunen? Er der samarbejde med andre kommuner?
Efter 3 minutters indlæg fra hver af paneldeltagerne, gik man over til spørgerunde.
1. Hvor stor skal befolkningsvæksten være for at bevare skolen? ” Befolkningsprognosen falder svagt i
Alsønderup i fremtiden. Når børnetallet kører op og ned, er man nødt til at tilpasse det. Alsønderup vil
altid bibeholde sin skole, det er vigtigt man bruger skole og daginstitutioner.
Med hensyn til renovering samtænker man dette med energioptimering. Ved småreparationer kan
man gå ind på kommunens hjemmeside under ”giv os et praj”, så man kan bruge kommunens folk til
disse. Maj måned skal byrådet tage stilling til hvorledes anlægsinvesteringerne skal fordeles.”
Et komplet samfund består også af ældre, såfremt ældre er nødt til at flytte mister man sit
lokalsamfund, derfor er der behov for ældreboliger? ” I den boligpolitik byrådet har vedtaget, er vi
enige om en varieret boligpolitik, også lokalt”
2. ”Ændring fra landsby til by giver muligheder for at skabe flere boliger, der er ikke nye planer for dette”
”Tulstrup og Alsønderup skal stadig være landsbyer og skal ikke lægges sammen”
3. ”Gravetilladelsen løber til 2016, men der er også tilladelse til at grave en bestemt mængde, såfremt
denne mængde ikke er gravet, skal kommunen forlænge tilladelsen. Efter udløbet af tilladelsen vil
området blive udlagt som naturområde. Ejeren af grusgraven skal selv finansiere genskabelsen af
naturen. Nationalparken vil kunne finansiere genopretningen af grusgraven”
4. Hvad får man med en Nationalpark, som vi ikke allerede har? ”Vi får noget, man kan få øje på udefra.
Man kan finde en Nationalpark, som man kan rejse efter. Nordsjælland får dermed en særstilling.
Verdens-arvs anerkendelse – vi får samme status som Kronborg mm. Derudover får vi en organisation,
der bakker op om projektet, der kan sikre udviklingen af parken. Det åbne landskab skal bevares.”
”Nationalparken er ikke svaret på alle bønner. Udfordringen er mere nuanceret. Alle partier i byrådet
bakker op om nationalparken. ” Partierne V og I var tilhængere af en nationalpark, der er skabt på
frivillig basis.
Der var ønske om trampestier ” Har der været sti før, så er der hævd og man må ikke pløje dem op”.
Nye lygtepæle? Borgmesteren vender tilbage med svar. Viadukten fra Tulstrup til Ullerød, her er man i
gang med at finde en løsning, der tilgodeser både cyklister og biler, således man ikke på samme tid skal
igennem viadukten. Viadukten forbliver åben for biler.
Formanden afrundede.
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