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1.  Vi skal have en høj kvalitet i velfærden for 
særligt børn og ældre. 

2.  Allerød skal fortsætte som en selvstændig 
kommune med et stærkt nærdemokrati. 

3.  Borgerne skal være i centrum og 
involveres i udviklingen af velfærden. Det 
er det, vi arbejder for hver dag. Og det vil 
vi fortsat arbejde for i et bredt samarbejde 
med alle de øvrige partier i byrådet.

VENSTRE HAR 3 MÅL FOR ALLERØD KOMMUNE:

Der er sat en ny retning i kommunen baseret på et bredt 
samarbejde i byrådet. Den økonomiske ansvarlighed betyder, 
at vi kan prioritere langsigtede investeringer i velfærden. 

Senest har vi investeret i både nye dagtilbud, plejehjem, 
cykelstier, og vi er igen gået i gang med at renovere skolerne. 
Vi afsætter penge til grøn omstilling, klimaplan samt øget 
biodiversitet – og Allerød Bymidte er nu i en positiv udvikling. 
Vi arbejder kontinuerligt på at skabe bedre læring, tryghed 
og trivsel for børn og ældre i kommunen, og vi øger derfor 
også budgetterne til disse vigtige områder. Vi er på vej i den 
rigtige retning, men vi er ikke i mål.

Venstre ønsker, at borgerne får flere valgmuligheder og 
mere indflydelse på deres hverdag. I Venstre er vi glade for, 
at for ældre nu selv kan vælge, hvilken skole deres børn skal 
gå på, og vi ønsker tilsvarende valgmuligheder for ældre. 
Friplejehjem og tryghedsboliger bør været et supplement til 
de kommunale plejehjem på samme måde som privatskoler 
og private børnehaver. Vi ønsker, at forældre og pårørende 
skal have mere indflydelse på skoler, plejehjem og dagtilbud, 
og vi ser gerne, at Allerød også bliver frikommune.

Et flertal uden om Venstre besluttede at hæve grundskylden 
i Allerød, hvilket betød en ekstra regning til hver familie på 
knap 1.000 kr. hvert år. Det var Venstre imod, og det er vi 
fortsat.

De lugtgener, som naboer desværre har oplevet ved Farre-
mosen, er ikke acceptable. Erhvervsområdet blev udpeget 
og vedtaget før Venstre fik borgmesterposten. Som borgme-
sterparti har vi dagligt arbejdet for at sikre den strammest 
mulige myndighedshåndtering, som samtidig også er juridisk 
holdbar. Vi ønsker at tiltrække nye virksomheder og arbejds-
pladser til Allerød, men det må aldrig være på bekostning af 
borgerne eller miljøet.

I Allerød har vi en lav arbejdsløshed, mange 
aktive foreninger, sunde borgere og ikke 
mindst mange dygtige børn og unge. Det er et 
rigtig godt udgangspunkt for at skabe trygge 
rammer for en aktiv hverdag med en høj 
kvalitet i velfærden.

EN NY 
RETNING 
ER SAT 
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1.  Konkrete mål for trivsel, 
læring og udvikling. 

2.  Udvidet forældreinddragelse 
i udviklingen af skoler og 
dagtilbud. 

3.  En plan, der skal sikre 
moderne lokaler, 
læringsmiljøer og forbedret 
indeklima.

4.  At børnene kommer mere ud 
i naturen. 

5.  Flere varme hænder med 
fritidsjobbere i dagtilbud og 
pensionister som frivillige i 
skolen.

TRIVSEL, FAGLIGHED OG DANNELSE SKABES I SAMSPIL
Skolestart er en stor ting for både børn og deres  familier, 
og derfor skal vi sikre en god overgang fra dagtilbud 
til skole. Venstre ønsker, at den nuværende mini-SFO- 
ordning evalueres med inddragelse af både forældre og 
personale. 

Venstre vil arbejde for, at der i højere grad bygges bro 
mellem dagtilbud og skole med fokus på den kommende 
elev, så vi kan skabe de bedste  forudsætninger og ram-
mer for en god og tryg start på et godt skoleliv.

Allerød skal igen være kommunen med de bedste skoler og dagtilbud. 
Vores børn og unge skal blive til hele mennesker, der er klar til livet og 
rustet til fremtiden. Venstre mener, at børnenes trivsel, faglighed og 
dannelse skal være omdrejningspunktet i dagtilbud og skoler.

VENSTRE ARBEJDER FOR

et godt samspil mellem forældre og personale. Venstre vil 
arbejde for konkrete mål for trivsel og læring. En variation 
af tilbud er vigtigt, da vores børn og unge har forskellige 
behov. Derfor mener Venstre, at private og selvejende 

skal have samme vilkår som de kommunale.

MODERNE RAMMER OG GODT INDEKLIMA 
Vi har brug for moderne skoler og daginstitutioner. 
Det er godt for børnene og det giver personalet de 
bedste betingelser for at sikre børnenes læring  
og trivsel. Genopretningen efter mange års 

Børn og familier, der mistrives skal have hjælp. 
Frikommuneforsøget ”Én Borger – Én plan” har 
vist, hvor vigtigt det er med en koordinerende 
sagsbehandler, som kan hjælpe familierne. Den 
nye fremskudte socialrådgivning på skolerne og 
den åbne rådgivning skal styrkes, så flere indsatser 
kan igangsættes tidligt, mere målrettet for derved at 
blive mindre indgribende. 

Elevernes dannelse, faglige udvikling og trivsel er 
et fælles ansvar. En klar og tydelig dialog skal sikre 

 mangelfuld vedligeholdelse er i gang. Nedslidte 
daginstitutioner er erstattet af nye i Ravnsholt og 
Blovstrød. 

Det er allerede aftalt, at der bygges et nyt Fir kløver 
ved Rønneholtparken, og at Lillerød Børnehus flytter 
til bedre lokaler ved Lillerød Skole. Blovstrød Skole 
skal udbygges og afdeling Engholm på Kratbjergsko-
len skal moderniseres. Venstre vil fortsætte moder-
niseringen og mener, at øvrige skoler og dagtilbud i 
Lynge og Lillerød står for tur.

ALLERØDS 
BØRN OG UNGE 
SKAL RUSTES 
TIL FREMTIDEN

ALLERØDS BØRN OG  
UNGE SKAL BLIVE TIL 

HELE MENNESKER

” ”
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1.  Flere ældrevenlige boliger og 
bofællesskaber, så det er muligt at 
blive boende lokalt.

2.  Videreudvikling af 
genoptræningstilbuddet efter 
sygdom og ulykker.

3.  En omfattende modernisering 
af Plejecenter Engholm med 
sundhedscenter.

4.  Et nyt friplejehjem i Blovstrød 
i 2025, hvor der tilknyttes 
tryghedsboliger.

5.  Styrket dialog med pårørende 
i faste fora på de enkelte 
plejecentre. 

Når vi bliver ældre, skal vi kunne blive boende 
lokalt i en bolig, der passer til vores behov. Vi 
skal kunne leve et trygt liv med meningsfyldte 
aktiviteter. Også når helbredet svækkes, og 
der er behov for en hjælpende hånd.

Venstre vil samle og videreudvikle genoptræningen til dem, 
der bliver ramt af sygdom eller uheld, så de hurtigt kan 
 komme tilbage i eget liv. Vi skal have flere ældrevenlige 
 boliger af varierende typer med forskellige ejerformer og med 
mulighed for stærke fællesskaber tæt på venner og familie. 

Der skal investeres i rehabilitering, hjemmeplejen og flere 
midlertidige pladser, så borgerne kan være friske og klare 
sig selv i mange år.

FÆLLESSKABER OG MØDET MELLEM GENERATIONER
Fællesskaber opstår og vedligeholdes, når mennesker 
mødes. Det kan være til fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud, 
eller det kan være i forbindelse med indkøbsturen. Derfor 
vil Venstre tage hensyn til seniorernes ønsker og behov ved 
udviklingen af Kulturtorvet i Lillerød, der er fælles for hele 
kommunen. Der skal være bedre støtte til de der bliver  alene, 
og som har vanskeligheder efter bortfald af ægtefælle.

MODERNISERING AF PLEJECENTRE
I 2020 åbnede et helt nyt demensplejecenter ved Skovvang, 
og omkring 2025 skal der bygges et plejecenter i Blovstrød. 
I Venstre ønsker vi, at det skal være et friplejehjem, og i 
tilknytning hertil skal der bygges tryghedsboliger, hvor 
 ældre kan benytte sig af friplejehjemmets tilbud. Ligesom på 
et kommunalt plejehjem skal borgerne ikke betale for den 
visiterede pleje og omsorg på et friplejehjem.

Venstre ønsker en gennemgribende renovering og moderni-
sering af Plejecenter Engholm. Der skal samtidig etableres 
et sundhedscenter med sygeplejeklinik, genoptræning, flere 
midlertidige pladser, bedre forhold for hjemmeplejen mv. 
Dialogen med og mellem de pårørende skal styrkes med 
faste fora på de enkelte plejecentre. Der skal ansættes unge 
fritidsjobbere på plejecentre, som skal hygge om de ældre.

VENSTRE ARBEJDER FOR

Lucas van Oort

ET AKTIVT,
TRYGT OG VÆRDIGT 

SENIORLIV

NÅR VI BLIVER 
ÆLDRE, SKAL VI 

KUNNE BLIVE BOENDE 
LOKALT

” ”

7



1.  Øget biodiversitet og udbygning af 
rekreative områder.

2.  Markant reduktion af kommunens 
CO2-aftryk.

3.  En gradvis sænkning af 
dækningsafgiften, så butikker og 
virksomheder kan udvikles.

4.  Kortere sagsbehandlingstid af 
byggesager. 

5.  Bedre indkøb og øget brug af private 
leverandører, hvor det giver mening.

Allerød skal være en attraktiv kommune for 
virksomheder og forretningsdrivende, så vi kan 
bevare og skabe yderligere arbejdspladser. Det er 
vigtigt, fordi arbejdspladser betyder skatteindtægter 
og understøtter de lokale forretninger og butikslivet.

ALLERØD SKAL BIDRAGE TIL DEN GRØNNE OMSTILLING 
Venstre arbejder for, at Allerød aktivt bidrager til den grønne omstilling og 
reducerer CO2 udledningen med 70 pct. inden 2030. Vi har derfor allerede 
afsat de første 2 mio. kr. årligt til klimaplanen. 

Kommunens bygninger og tekniske anlæg skal energioptimeres og omlæg-
ges til CO2-neutrale energikilder, hvor det er teknisk muligt og økonomisk 
forsvarligt. Det kan være i form af solcelleanlæg, bygningsopvarmning 
med varmepumper, fortsat udskiftning til LED gadebelysning og løbende 
udskiftning af kommunens biler til el/hybrid. Venstre vil desuden fremme 
biodiversiteten med bl.a. unikke naturområder og flere vilde blomster. 

BEDRE VILKÅR FOR ERHVERVSDRIVENDE 
Venstre ønsker bedre udviklingsmuligheder for erhvervslivet og vil der-
for arbejde for en gradvis sænkning af dækningsafgiften. Derudover skal 
kommunen i langt højere grad bruge private leverandører til opgaver, som 
lokale virksomheder kan løse bedre eller billigere. 

Gode erhvervsvilkår er også afhængige af god infrastruktur og effektiv 
sagsbehandling. Sagsbehandlingstiderne af særligt byggesager skal 
 betragteligt ned, og Venstre vil prioritere trafikale investeringer for at  
sikre fremkommeligheden.

VENSTRE ARBEJDER FOR

ALLERØD – EN GRØN 
OG ERHVERVSVENLIG 
KOMMUNE 
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AKTIVE BORGERE 
TÆT PÅ NATUREN

1.  At der afsættes en pulje til at 
investere i bedre idrætsanlæg. 

2.  Et sikkert og mere 
sammenhængende stisystem.

3.  Markering af cykel-, løbe- og 
vandreruter samt bade- og 
fiskesøer mv. 

4.  Etablering af en naturlegeplads i 
Allerød Kommune. 

5.  At ældre har gode tilbud og 
muligheder.

VENSTRE ARBEJDER FOR
Allerød Kommune er kendetegnet ved aktive bysamfund 
med fokus på bevægelse hele livet, et rigt foreningsliv og 
nærhed til naturen. Venstre tror på, at de mange frivillige 
foreninger er med til at skabe det Allerød, vi alle holder af. 
Derfor vil vi understøtte deres udvikling.

I Venstre ønsker vi, at alle skal have mulighed for at tage del i aktiviteter,  
der fremmer fællesskab, sundhed og trivsel – uanset alder, økonomisk 
 -formåen og livsomstændigheder. Idræts-, kultur- og foreningslivet skal  
have gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker, at flere børn, voksne og  
ældre er fysisk aktive og deltager i vores aktive foreningsliv. 

FUNDAMENT FOR SUNDHED OG GODE VANER
I Venstre vil vi sikre, at kommunens kultur- og fritidstilbud er til stede bredt 
i hele kommunen. Attraktive kultur- og fritidstilbud er med til at fastholde 
samt tiltrække endnu flere frivillige, og det bidrager til sunde vaner og en 
styrket sammenhængskraft og fællesskabsfølelse i kommunen. Venstre 
ønsker en  modernisering og udbygning af motions- og idrætsfaciliteter i alle 
tre bysamfund.

SIKRE STIER FOR GÅENDE OG CYKLISTER 
I Venstre ønsker vi, at det skal være sikkert, nemt og trygt at komme rundt 
 mellem boligområder, skoler, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter. Vi 
har i de seneste år investeret massivt i nye cykelstier i både bymidten og en 
ny cykelsti til Blovstrød. Vi ønsker også, at man skal kunne komme sikkert 
til nabo byerne på cykel, bl.a. mellem Lynge og Hillerød. Og der skal være let 
adgang til rekreative områder og den omkringliggende natur. 

TÆT PÅ NATUREN 
Det skal være nemt for alle at komme ud og opleve naturen med markerede  
og vedligeholdte løbe-, cykel- og vandreruter rundt i kommunen og naturen 
 omkring os. I Venstre ønsker vi desuden, at der etableres en stor naturlege-
plads, som familier, skoler og daginstitutioner frit kan benytte. 
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Blovstrød

BLOVSTRØD 
– ET LEVENDE 

LOKALSAMFUND

VENSTRE VIL BEVARE DET GAMLE OG FREMME DET NYE
Blovstrød har været igennem en rivende udvikling i de seneste år. Udbygningen af 
 boliger vest for Kongevejen vil fortsætte i de kommende år. Det skal ske i et tempo 
så byen, skolen (der udvides i 2025) og de to nye daginstitutioner kan følge med. 

Venstre ønsker, at der skal være boliger for alle. Ved Teglskoven vil vi bl.a. 
 reservere plads til både et bofællesskab, tryghedsboliger for ældre samt 
 blandede boliger for alle. Ved Klatretræet skal der bygges nye ældrevenlige 
 boliger, så Blovstrødborgere kan blive boende i byen hele livet.

SUNDE ÆLDRE MEDBORGERE
Vores seniorer er raske og rørige i en høj alder og skal kunne bo i eget hjem 
længst muligt med støtte af hjemme- og sundhedspleje. 

Venstre ønsker, at ældre medborgere sikres nem adgang til dagligvarebutikkerne  
langs Kongevejen, og at der er en god og hyppig busbetjening fra Blovstrød til 
Allerød Station. På arealet over for privatskolen ønsker Venstre et friplejehjem og 
trygheds boliger. Ligesom på et kommunalt plejehjem skal borgerne ikke betale for 
den visiterede pleje og omsorg på et friplejehjem.

NATUREN SOM NÆRMESTE NABO 
Blovstrød er begunstiget af mange rekreative områder, der naturligt afgrænser 
vores bysamfund. I nord har vi Tokkekøb Hegn med smuk skov, moser og søer. Mod 
vest åbent landskab med udsigt til dyrkede marker, kreaturer og skovbryn. Mod syd 
og øst har vi fredet militærareal med fri adgang til vild natur. Venstre vil værne om 
den bynære natur sikre et grønt bælte, så Blovstrød bevarer egen identitet som et 
selvstændigt lokalsamfund. 

AKTIVT FRITIDS- OG KULTURLIV
Med bl.a. svømmehal, idrætshal, tennisbaner, kunststofbane og oplyste 
 idræts arealer har Blovstrød de bedste muligheder for, at børn og voksne  
kan dyrke sport i fritiden. 

Derudover ønsker Venstre bedst mulige vilkår for hele kultur-, idræts- og fritids -
livet. Derudover ønsker Venstre, at der skal ske en afklaring på, hvad der skal ske 
med Blovstrød Teglværk, ligesom Dæmpegård i Tokkekøb Hegn, skal bevares.

Blovstrød er kommunens største vækstområde. To nye 
daginstitutioner er indviet og Blovstrød Skole skal udvides 
og moderniseres, og en helt ny fritids- og ungdomsklub er 
på vej. Alt inden for samme ”børneby” – tæt på svømmehal, 
sportshal og andre idrætsfaciliteter. Passage af Kongevejen 
skal ske trygt og sikkert.



Lynge

LYNGE-UGGELØSE 
– STÆRKE FÆLLESSKABER 

OG AKTIVT BYLIV

LYNGE SKAL UDVIKLES SAMMEN MED BORGERNE
De senere år er Lynge vokset, og der kommer flere boliger til.  
Det vil blandt andet sikre, at vi også fremover kan fylde skole 
og dag institutioner og bevare et bæredygtigt lokalsamfund med 
 idrætsklub, butiksliv og skole. 

Venstre ønsker, at udviklingen af Lynge- Uggeløse skal ske med 
inddragelse af borgerne og med respekt for eksisterende forhold. 
Butikkerne skal koncentreres omkring Lynge Bytorv, og det er 
 afgørende for Venstre, at biblioteket og Gladgården bevares. 

LET ADGANG TIL NATUR OG FRITIDSAKTIVITETER
Lynge skal fortsat have let adgang til natur og fritidsaktiviteter. 
Venstre vil udvikle området i grusgraven til fritidsaktiviteter 
som vandring og badning og sikre at evt. nye fritidstilbud udvik-
les  omkring Lynge Idrætsanlæg. Derudover er det afgørende, at 
 boligområder, fritidsfaciliteter og grønne områder bindes samme  
af cykelstier og fortove.

BEDRE FACILITETER FOR BØRN, UNGE OG ÆLDRE
Stærke fællesskaber understøttes af gode faciliteter, der svarer til 
borgernes behov. Venstre foreslår, at der etableres legeplads og 
bænke i byens rum for de mindste og deres familier. For at under-
støtte de unges behov for at være sammen, ønsker vi at etablere 
opholdssteder og et shelter i naturen. Og vi ønsker at give ældre 
bedre muligheder for at kunne mødes i kommunale lokaler.

NEM OG SIKKER TRANSPORT
Byudvikling og sikker trafikplanlægning skal følges ad, så det er 
sikkert at færdes på veje og stier for alle. Venstre vil sikre gode for-
bindelser til Hillerød med den eksisterende bus og ny supercykelsti, 
og vi vil optimere de trafikale forhold i forbindelse med byudvikling 
og forbedre trafiksikkerheden ved Lynge Skole.

Venstre ønsker en positiv udvikling af alle 
lokalsamfund og synes at forskelligheden er en 
styrke for kommunen. Venstre ønsker en fortsat 
positiv udvikling af Lynge.



Lillerød

LILLERØD 
– EN MIDTBY 
FULD AF LIV! 

EN LEVENDE BYMIDTE
Uden et levende handelsliv, restauranter og aktiviteter i Lillerød bymidte 
vil Allerød Kommune miste noget dyrebart. Med etablering af ”Byforum”, 
har vi set en positiv udvikling i de seneste år. Venstre ønsker en by midte 
med masser af liv og aktiviteter. Kulturtorvet med biograf, teater og 
 bibliotek er ved at blive vores kulturelle mødested, og vi glæder os til, at 
der kommer endnu mere liv og aktivitet fremover. 

Venstre vil arbejde for at udvide mulighederne for udeservering i by-
midten. Venstre ønsker, at samarbejdet i Byforum udvikles yderlige-
re, så der kan komme længere åbningstider og flere store aktiviteter 
i  by midten. Det kunne være fodbold på storskærm, film, koncerter, 
 optræden, fællesspisning mv. 

MERE PLADS TIL LEG I BYEN 
De små legestationer i midtbyen bruges flittigt, og Venstre ønsker en 
større legeplads på torvet ved Café Iso, hvor børn og voksne kan trække 
hen med fx en kop kaffe og mødes på tværs. 

Venstre vil også arbejde for, at der tæt på bymidten etableres en skater-
bane og en naturlegeplads kombineret med ”street gym”, så børn, unge 
og voksne kan være aktive sammen i tæt kontakt med naturen.

ET AKTIVT LIV FOR BÅDE BØRN, UNGE OG VOKSNE
Et bredt og varieret udbud af idræts- og fritidstilbud er afgørende for det 
gode liv på tværs af alder. Venstre vil etablere en fast årlig pulje, hvorfra 
foreninger kan søge 50 pct. finansiering til etablering af nye idræts- og 
fritidsfaciliteter. Derudover ønsker Venstre, at fritidskonsulenten bistår 
foreninger med fx fondsansøgninger til etablering og udvikling af attrak-
tive idræts- og fritidstilbud. 

KULTUR OG NATUR SKAL VÆRE SYNLIG OG LET TILGÆNGELIG
Borgere og besøgende bør let kunne få et overblik over kunst, kultur-, 
idræts- og fritidsfaciliteter. Venstre ønsker en kortlægning af de mange 
cykelruter, løberuter, hundeskove, fiskesøer, legepladser i samarbejde 
med relevante foreninger, og at det formidles enkelt til kommunens 
borgere og besøgende. Venstre vil derudover arbejde for at fremme 
den generelle kulturelle og historiske borgeroplysning i midtbyen med 
info-tavler og vejvisning til f.eks. Mungo Park, biograf og biblioteket.

Lillerød er en skøn by at bo i. Omkranset af natur og 
med et aktivt kulturliv med biograf, bibliotek, Mungo 
Park mv., gode idrætsfaciliteter og aktive foreninger. 
Det danner rammerne om det gode liv i hele 
kommunen, og det skal vi bevare.



VENSTRES KANDIDATER KV21

Helle Kamp,
Lillerød

Karsten Längerich, 
Borgmester

Lisbeth Skov, 
Lynge

Esben Buchwald, 
Lynge

Anders Glümer,
Blovstrød

Michael Nørregaard,
Lillerød

Kitt Svane,
Blovstrød

Erling Petersen, 
Lynge og Blovstrød

Niels Kirkegaard,
Blovstrød

Peter Rysgaard,
Lillerød

Clara Rao,
Lillerød

Carsten Rasmussen,
Lillerød

Jacob Bach Meldal,
Lillerød
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