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Hvorfor 
har 
vi et 
lokalråd? 

Skovlunde er en rar by at bo og leve i. 

Byen lever og borgerne lever med den. Det ses 
ikke altid på overfladen, men de fleste, der har 
boet et stykke tid i Skovlunde vil nikke 
genkendende til det. Og det ses tydeligt ved, at 
det er svært at finde ledig bolig, da rigtigt 
mange holder stærkt fast ved at blive boende i 
byen. Det er en ånd, som vi gerne vil dyrke og 
videreudvikle. 

Skovlunde er en by i sig selv, og må altså ikke 
kun betragtes som en yderligt liggende bydel af 
Ballerup. Det betyder, at Skovlunde skal have 
egen bymidte, egne rekreative områder og 
egne kulturelle og sociale aktiviteter. 

Skovlunde Lokalråd arbejder målrettet for at 
fremme denne udvikling i et positivt samarbejde 
med kommunalbestyrelsen og forvaltningen i 
Ballerup Kommune og i en aktiv dialog med 
Skovlundes borgere. 

Den nye stationsplads, de kulturelle aktiviteter i 
kulturhuset, skabelsen af den aktive grønne 
bypark - og ikke mindst smilet i Skovlunde -  er 
synlige eksempler på, at vi bevæger os i den 
rigtige retning. 

Men der er stadigvæk meget, der skal arbejdes 
med for at blive bedre: Skabelse af flere boliger, 
dannelse af en sammenhængende og 
velfungerende bymidte og endnu mere kulturel 
og social aktivitet er emner, der står højt på 
vores ønskeliste. 

Lokalrådet skal repræsentere skovlunde-
borgernes holdninger bredt. Trop derfor op til 
vores debatmøder, tal eller skriv med os og giv i 
det hele taget din mening og idéer til kende. 

Vi ser frem til også at kunne repræsentere din 
holdning. 

 Jens Minnet, formand 

 

Skovlunde Lokalråds udvalg 

Struktur 

Skovlunde Lokalråd mødes fast den første onsdag i hver må-
ned, hvor de enkelte udvalg fremlægger de emner, som de har 
beskæftiget sig med i perioden. Det drejer sig om Forretnings-
udvalget, Udvalget for Fysisk Miljø, Udvalget for Kulturelt miljø 
og Udvalget for Socialt miljø samt nedsatte arbejdsgrupper.  

Fysisk miljø 

Udvalget for fysisk miljø har til formål at fremme og støtte det 
fysiske miljø i Skovlunde, dvs. hvordan byen fungerer og 
fremstår. 
Arbejdsområderne inkluderer byudvikling og -vedligeholdelse, 
lokalplaner, rekreative områder, (bypark, naturpark m.m.) 
trafikforhold og indkøbscentrene. 
Den vedtagne Kunst- og skulpturplan skal i vides muligt 
omfang anvendes i arbejdet for det fysiske miljø. 

Kulturelt miljø 

Udvalget for Kulturelt miljø har til formål at fremme og støtte det 
kulturelle miljø i Skovlunde, dvs. hvilke aktivitets- og oplevel-
sesmuligheder borgerne har. 
Arbejdsområderne omfatter bl.a. brunch og cafémøder, kunst 
og skulptur, venskabsbyer, kulturelle arrangementer (eks. Skt. 
Hans aften, byfester, musik, ”Kend din by”, julemand m.m.) 
samt anvendelse af fælles faciliteter (bypark, medborgerhus, 
haller mm.) 
Udvalget er ansvarlig for vedligeholdelse og udbredelse af 
Kunst- og skulpturplanen. 

Socialt miljø 

Udvalget for Socialt miljø har til formål at fremme og støtte det 
sociale miljø i Skovlunde, dvs. hvordan borgerne trives. 
Arbejdsområderne omfatter bl.a. børn og unge, voksne samt 
ældre. 


