Hareskovby, den
18. september 2022
Til Furesø Byråd

Nødråb fra Hareskovby – høringssvar til forslag til Budget 2023-2026
Socialdemokratiet – og resten af Byrådet – har fremlagt et samlet forslag til Budget 2023, som går
ekstraordinært hårdt ud over den 1/10 af kommunens borgere, der har bosat sig i Hareskovby.
Byrådet foreslår, udover besparelserne der rammer alle dele af kommunen, at




Den velfungerende, omkostningseffektive og fuldt belagte lille svømmesal i kælderen
under gymnastiksalen på Hareskov Skole skal nedlægges. Besparelse: 0,3 mio. kr.
Den sidste rest af det omkostningseffektive selvbetjente Hareskov Bibliotek på Hareskov
Skole skal nedlægges. Besparelse: 0,2 mio. kr.
Parallelt med Budget 2023 nedlægger Byrådet også den sidste busforbindelse mellem
Hareskov og Værløse (bus 851).

I Hareskovby ved folk godt, at kommunens økonomi er presset. Men hvis Byrådet vælger at
nedlægge svømmesalen og biblioteket, er der snart ikke flere kommunale tilbud tilbage i vores
lokalsamfund. Konsekvenserne, hvis Byrådet fjerner det meste af, hvad der er tilbage - efter at alt
allerede effektiviseret og beskåret utallige gange - er særdeles alvorlige. De to velfungerende
tilbud er i kraft af deres tætte integration med Hareskov Skole yderst omkostningseffektive og
samtidig trygt tilgængelige for både børn og voksne. Forslag opfattes derfor særdeles negativt
blandt borgerne, ikke mindst blandt de mange nye børnefamilier, der flytter hertil i disse år. Den ret
moderate besparelse på ”blot” 0,5 mio. kr. står langt fra mål med konsekvenserne for vores bydel.
Afvikling er desuden i åben modstrid med den mindre end 1 år gamle Kommuneplan.
Folk i Hareskovby er samtidig dybt forundrede over, at Byrådets sparekatalog i høj grad udmønter
en træls centraliseringslogik. For sparekataloget er – bortset fra en besparelse på en flagallé ved
konfirmationer i Farum - blottet for forslag om en lige så hård tilgang til langt hovedparten af de
store kommunale tilbud i Farum og Værløse, herunder de to større lokalsamfunds driftstunge
kommunale kulturhuse, museer etc. Det opfattes som en usolidarisk forskelsbehandling, at Byrådet
åbenlyst har ”fredet” det meste i to større lokalsamfund, og derfor retter kniven mod Hareskovby.
Hareskovby Medborgerforening (HMB) appellerer til, at alle byrådets medlemmer tænker efter en
ekstra gang, inden kniven føres.
Nedenfor uddybes HMB’s indvendinger mod lukning af de to omkostningseffektive og velfungerende kommunale tilbud - og der påpeges en lang række spareforslag, langt over de 0,5 mio. kr.
Hvad siger Kommuneplan 2021?
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Kommuneplan 2021 indeholder Byrådets visioner. Byrådet besluttede bl.a. at ville arbejde for:


At Furesø Kommune fortsat skal være en af de bedste bosætningskommuner i
hovedstadsområdet. Kommunen har fokus på gode boliger for alle alders- og
indkomstgrupper samt at fremme velfungerende og trygge boligområder og lokalsamfund.



At Furesø Kommune skal arbejde for, at både borgere og erhvervsliv kan bidrage til 70 %
CO2-reduktion i transportsektoren i 2030.



At lokalsamfund skal være levende og aktive med stærke identiteter



At fritids- og kulturlivet skal støtte op om oplevelsesrige bymidter og lokalsamfund



At de kommunale institutioner skal støtte op om stærke sociale fællesskaber



At den fremtidige planlægning skal have fokus på bæredygtighed og aktiv transport mv.

Byrådets forslag om at nedlægge svømmesalen og biblioteket i Hareskovby taler direkte imod
Byrådets visioner – det vil være en afvikling af størstedelens af byrådets hidtidige indsats for at
understøtte lokalsamfundet. Folk i Hareskovby opfatter nemlig de to omkostningseffektive
faciliteter som en stor og attraktiv kvalitet for lokalsamfundet, og begge er centrale for sociale
fællesskaber og oplevelser i lokalsamfundet. En stor del at byens børn er medlemmer i den lokale
svømmeklub, som tilbyder svømmeundervisning i den ydmyge men let tilgængelige svømmesal
under skolen, hvor holdene er fuldtegnede med lange ventelister. En del pensionister og andre har
også sociale fællesskab omkring svømmesalen og biblioteket. Muligheden for at familierne kan
besøge kombibiblioteket i weekenden er også vigtigt for at opretholde et attraktivt og
velfungerende lokalsamfund, og så har biblioteket en central rolle i den frivilligt drevne Kunstens
Dag i Hareskovby, der altid trækker langt over 500 gæster.
Byrådets forslag beskriver, at skoleeleverne fremover skal fragtes i bus til Værløse Svømmehal –
og at svømmeklubbernes og foreningernes ca. 275 aktive svømmere skal rejse til Farum Svømmehal helt oppe i kommunens nordvestlige hjørne. Og brugere af biblioteket skal hente/aflevere bøger
oppe i Værløse. Det giver øget biltrafik og CO2-udledning fra transport, stik imod byrådets visioner.
HMB opfordre Byrådet til at respektere visionerne i den mindre end 1 år gamle Kommuneplan.
Budgetforslag ØU 9 – Lukning af Hareskov Svømmesal
Byrådet foreslår at lukke den velfungerende, omkostningseffektive og fuldt belagte lille svømmesal
i kælderen under gymnastiksalen på Hareskov Skole, for at opnå en besparelse på 175.000 kr. i
2023 og 300.000 kr. årligt fra 2024.
I forslaget anføres, at besparelsen vedrører ca. 560 kvadratmeter inkl. omklædning, som herefter
skal stå tomme, aflåste og ubrugte hen for at den beregnede besparelse kan opnås. Borgmester
Ole Bondo Christensen har dog oplyst til HMB, at der er fejl i forslagets arealberegning. Arealet der
skal stå ubrugt hen er kun ca. 320 kvadratmeter, idet omklædning og depot fortsat vil blive anvendt
af skolen og fritidsbrugere af gymnastiksalen. Ole oplyser også, at det er forudsat at de ca. 320
kvadratmeter fortsat skal ventileres og vedligeholdes, selvom de skal stå aflåst, ubrugt og
uopvarmet hen for at besparelsen kan opnås, da arealet er beliggende under gymnastiksalen.
Endelig er det oplyst til HMB, at de forudsatte besparelser på drift, rengøring, varmeforbrug og el til
de ca. 320 kvadratmeter alene er baseret på forvaltningens konservative fagligt skøn. HMB finder,
at flere af delposterne er skønnet højt, givetvis med afsæt i de forkert anførte ca. 560 m2 fremfor
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de reelle kun ca. 320 m2, og HMB tvivler på, at arealet reelt set vil forblive uopvarmet og ubenyttet,
som forudsat. HMB anser derfor, at besparelsen reelt set bliver mindre end skønnet.
Forslaget beskriver, at skoleeleverne fremover vil blive fragtet med skolebus t/r til svømmeundervisning i Værløse Svømmehal i skoletiden, hvilket anføres at medføre, at de offentlige brugere af
Værløse Svømmehal får færre baner til rådighed i dagtimerne.
Forslaget beskriver også, at foreningernes ca. 275 fritidsbrugere - herunder især Hareskov
Svømmeklub, hvor en stor del af bydelens børn går til svømning og hvor der er lange ventelister –
vil blive henvist til primært Farum Svømmehal, hvor der dog ikke er ledig kapacitet. Dette beskrives
at medføre en omfordeling af bassintid for alle brugere i Farum og Værløse Svømmehal – hvorved
nogle nuværende brugere i Farum og Værløse vil opleve at miste deres svømmetid for at give
plads til Hareskov Svømmeklub og andre fra Hareskov, og derfor havner på klubbernes ventelister.
Det er dog en illusion, når forvaltningen foregøgler Byrådet, at Hareskov Svømmeklubs børn ”blot”
vil rejse helt op til kommunens nordvestlige hjørne, langt fra nærmeste togstation, for at lære at
svømme. For et barn med bopæl midt i Hareskovby vil rejsen til Farum Svømmehal ifølge
rejseplanen tage mindst 34 minutter på cykel (10 km) eller ca. 45 minutter med offentlig transport
(bus 165 + S-tog + 22 minutters gang), dog ca. et kvarter mere hvis barnet omstiger til bus 333 på
Farum Station og lidt mindre, hvis barnet cykler noget af vejen. Hver vej. Turen kan dog gøres på
13 minutter i bil. Byrådets forslag indebærer derfor reelt, at forældrene til de flere end 200 børn,
der i dag går til svømning i svømmesalen, fremover skal køre sine børn frem og tilbage i bil mellem
Hareskovby og Farum Svømmehal, hvis barnet skal lære at svømme. Konsekvensen vil i
virkelighedens verden blive, at de færreste børn fra Hareskovby kommer til at lære at svømme. Det
havde været mere ærligt, hvis forvaltningen havde beskrevet denne konsekvens i spareforslaget.

Figur: Rute og transporttid fra midt i Hareskov til Farum Svømmehal.

HMB finder det uforsvarligt, hvis Byrådet nedlægger en velfungerende og hårdt booket
svømmefacilitet, som er købt og betalt med skatteborgernes penge. Konsekvensen for de
eksisterende brugere af de fuldt belagte svømmefaciliteter i både Farum, Værløse og Hareskov er
langt større end den relativt moderate besparelse kan retfærdiggøre.
HMB gør desuden opmærksom på, at svømmesalen har nogen ledig kapacitet om søndagen og
her kunne komme til gavn for brugergrupper, som har behov for at bade i trygge og rolige
omgivelser, fx nogle udviklingshæmmede fra alle dele af Furesø Kommune.
HMB opfordrer derfor indtrængende til, at Byrådet undlader at lukke svømmesalen.
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Budgetforslag KFI 1 – Lukning af Hareskov Bibliotek mv.
Gennem de seneste 30 år har biblioteket i Hareskovby været gennem utallige sparerunder.
Biblioteket var i 1990’erne et fuldt bemandet bibliotek i egen bygning på Poppel Allé, men blev
senere flyttet over på Hareskov Skole, for at opnå effektivisering ved samdrift af skolebiblioteket og
voksenudlånet. Med tiden blev bemandingen reduceret gang på gang, for til sidst at ende i en helt
ubemandet løsning. På trods af dette er biblioteket et populært tilbud i Hareskovby, særligt er der
mange børnefamilier, der sætter pris på at kunne benytte den selvbetjente adgang i weekenderne.
Den eksisterende løsning er et skoleeksempel på en omkostningseffektiv udnyttelse af
kommunens bygningsareal. Den tætte integration mellem biblioteket og skolen, samt den nøglefri
selvbetjente adgang, betyder at lokalerne bruges flittigt af skoleeleverne i dagtimerne og at familier
og andre borgere fra hele Furesø Kommune bruger voksen- og skolebiblioteket, muligheden for
lokal afhentning/aflevering af bøger, samt mødelokalet i kælderen, om aftenen og weekenden.
Byrådet har imidlertid nu foreslået, at den sidste rest af bibliotek skal lægges i graven, for at opnå
en besparelse på ”blot” 100.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. årligt fra 2024.
Det fremgår ikke af KFI 1, hvad forslaget mere præcist indeholder og hvordan besparelsen er
beregnet. Borgmester Ole Bondo Christensen har dog oplyst til HMB, at skoledelen af biblioteket
ikke nedlægges, hvilket også ville være overraskende, da der jo på alle kommunens øvrige skoler
findes en skolebibliotek-funktion. Ole har desuden oplyst til HMB, at mødelokalet ”Dybet” i
kælderen under biblioteket bevares med mødefunktion.
HMB må derfor lægge til grund, at det alene er voksenudlånet, herunder bogsamlingen,
avisabonnementer, forvaltningens info-hylde og præsentation/opstilling af bøger til udlån, der
foreslås nedlagt. Det er dog ikke lykkedes HMB at få oplyst, om familier/borgere stadig vil have
selvbetjent adgang til skolebiblioteket i aften/weekend, og om det stadig bliver muligt at
hente/aflevere bøger, bestilt online. Det vides heller ikke, om besparelsen tager højde for, at
lokalerne ligger på skolen og bruges om dagen, hvorfor de uændret skal opvarmes og rengøres.
HMB anser det for en unødigt hård serviceforringelse, ikke mindst for børnefamilier, hvis den sidste
rest af det omkostningseffektive bibliotek lukkes for at opnå en besparelse på ”blot” 200.000 kr.
Desuden vil det være til ulempe og serviceforringelse for mange og en uønsket miljøbelastning,
hvis borgerne fremover skal køre helt til Værløse for at hente/aflevere bøger bestilt online.
Vi kan dog godt se, at online-løsningerne nu er blevet så gode og bogsamlingen så ”tynd”, at tabet
ved at fjerne voksenbogsamlingen, info-hylden, bogopstilling og avisabonnementerne er moderat.
HMB opfordrer derfor indtrængende til, at Byrådet som minimum præciserer, at borgernes
selvbetjente adgang til skolebiblioteket og mødelokalet ”Dybet” efter skoletid og i
weekenden, samt muligheden for at hente/aflevere bøger bestilt online, skal opretholdes.
Alternative sparemuligheder
HMB har identificeret en række andre og mindre indgribende besparelsesmuligheder, der rigeligt
kan sikre den tilsigtede driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. Foreningen har i sagens natur ikke fuld
indsigt i kommunens økonomi og de anførte besparelser kan derfor være større:


Nedlæggelse af Bus 851: I respekt for kommunens økonomiske udfordringer foreslog
HMB i forårets høring af Udviklingsplan for kollektiv trafik, at bus 851 mellem Værløse og
Hareskov blev nedlagt og rutens (få) brugere i stedet henvist til flextrafik/plustrafik-
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ordningen. Byrådets udvalg for Natur og Klima tilsluttede sig HMB’s spareforslag på
udvalgets møde den 16.8.2022. Med 34 ugentlige afgange (timedrift kl. 8-13 på hverdage
og kl. 10-13 på lørdage) er besparelsen på drift næppe under 400.000 kr. årligt.


Besparelse på bus 165: I forårets høring af udviklingsplan for kollektiv trafik foreslog HMB
desuden, at bus 165 (Herlev-Hareskov-Gladsaxe) betjenes med mindre busser, samt at
frekvensen på hverdagsaftener kan reduceres. Besparelsen forudsætter enighed med
nabokommuner og kan muligvis først implementeres ved næste busbestilling, men
skønnes at kunne give en besparelse på drift på mindst 100.000 kr. årligt.



Udsættelse af serviceforbedringer på busdrift: Byrådets udvalget for Natur og Miljø har
på udvalgets møde den 16.8.2022 godkendt ”Udviklingsplan for kollektiv trafik”. Det
fremgår af mødereferatet, at planen indeholder forbedringer af busdriften, som vil give en
merudgift på 900.000 kr. årligt. HMB foreslås, at serviceforbedringerne på busdriften
udsættes til bedre tider, hvorved øgede udgifter på 900.000 kr. årligt undgås.



Lukning af saunaer: Furesø Kommune stiller saunaer til rådighed i svømmesalen under
Hareskov Skole, Hareskovhallen, Furesø Marina, Farum Svømmehal, Værløse
Svømmehal og givetvis også i flere andre faciliteter rundt omkring i kommunen. Saunaer er
et rart - men ikke essentielt - tilbud i en sparetid, hvor kommunen samtidig belastes af
ekstraordinært høje energipriser. Det foreslås derfor, at alle kommunale saunaer lukkes –
nogle permanent (fx i Hareskovhallen) og andre midlertidigt (fx i de to svømmehaller).
Besparelsen på drift og vedligehold er samlet set givetvis mere end 200.000 kr. årligt.



Nedsættelse af det kommunale tilskud vedr. svømning: Da kapaciteten i alle
kommunens tre svømmefaciliteter er fuldt udnyttet, og der er lange ventelister i Hareskov
Svømmeklub og de fleste af kommunens andre svømmeklubber, vil det være til stor
ulempe for mange, hvis den samlede kapacitet reduceres ved lukning af svømmesalen
under Hareskov Skole. Når de nuværende ca. 275 aktive svømmere fra Hareskovby – de
fleste børn – som anført i spareforslaget får tildelt svømmetid i Farum vil et stort antal af de
nuværende brugere i Farum blive skubbet ud og havne på ventelister i deres respektive
foreninger. Dette bør undgås. Det foreslås, at der i stedet skæres i det kommunale tilskud.
Hvis aktivitetstilskuddet sænkes med 100 kr. for hvert af de ca. 2.500-3.000 børn, der pt.
går til svømning i foreningsregi, kan opnås en besparelse på drift på ca. 250.000 kr. årligt.



Rådgivende udvalg for Arkitektur og Byrum: Byrådet har etableret et rådgivende udvalg
for Arkitektur og Byrum, bemandet med fire fagkyndige eksperter/konsulenter. Der kan
opnås en besparelse og fokusering af udvalgets indsats ved at nøjes med to fagkyndige og
trimme mødefrekvensen. Der skønnes at kunne spares op mod ca. 100.000 kr. årligt.



Furesø Museer: Museet har tre afdelinger – Mosegården i Værløse, Cornelen i Stavnsholt
og Immigrantmuseet i Farum, samt ansvar for formidling af forsvarshistorie i tilknytning til
Værløse Flyvestation. Når Byrådet foreslår, at spare så hårdt andre steder på kommunens
driftsbudget, bør museet ikke være ”fredet”, men derimod bære en forholdsmæssig andel
af besparelse i form af et reduceret kommunalt tilskud. Besparelsen kan fx udmøntes ved
at nedlægge eller reducere en af museets afdelinger, eller lade dele af driften overgå til
frivillige borgere. Der bør kunne spares fx 300.000 kr.
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Forsamlingshuset Ellegården: Furesø Kommune har pålagt frivillige i Hareskovby at
administrere og betale for opvarmning, vand, el, renovation og indvendigt vedligehold af
medborgerhuset Annexgården – under trussel om at medborgerhuset ellers ville blive
nedlagt. HMB har påtaget sig opgaven på ulønnet, frivillig basis og finansierer driften (ca.
90.000 kr. årligt) ved udlejning. I modsætning hertil er det lønnede medarbejdere fra
Furesø Kommune, der varetager alt omkring Forsamlingshuset Ellegården i Farum.
Indtægterne fra forvaltningens udlejning af Ellegården til fester og arrangementer skønnes
langt fra at kunne dække kommunens udgifter til administration, drift og vedligehold. Kommunens finansiering af Ellegården er derfor udtryk for en uforklarlig forskelsbehandling
mellem kommunens lokalsamfund. Udlejning til fester er ikke en essentiel kommunal
kerneopgave. HMB må derfor pege på, at administration og drift af Ellegården overdrages
til lokalsamfundet, på samme vilkår som for Annexgården. Hvis lokalsamfundet ikke kan
påtage sig opgaven indenfor kort tid må Ellegården nedlægges. Besparelsen på drift,
administration og indvendigt vedligehold bør være minimum 200.000 kr. årligt.



Farum Kulturhus og Galaksen: Budgetforslaget indeholder ikke besparelser på de to
store kulturhuse i Farum og Værløse. Det undrer, at begge er ”fredet” i denne sparerunde.
Der kan opnås en stærkere forankring af Farum Kulturhus i lokalsamfundet og foreningslivet i Farum, og en reduktion af kommunens driftsudgifter, hvis Kulturhuset overgår til
samme ordning, som kommunen har gennemtvunget for Annexgården i Hareskovby.
Tilsvarende kan overvejes for Galaksen. Når frivillige fra lokalsamfundet overtager
administrationen og på sigt også betaler opvarmning, øvrige driftsudgifter og indvendigt
vedligehold, kan opnås en betydelig besparelse, næppe under 500.000 kr. årligt.

Foreningen står naturligvis til rådighed for uddybning og dialog.

Med venlig hilsen
Hareskovby Medborgerforening (HMB), den frivillige fælles forening for husstandene i Hareskovby
v/ Bestyrelsen:
o

Preben Bitsch, formand

o

Helle Johannisson, næstformand

o

Anders Riiber Høj, formand for lokaludvalget (kontaktperson: andersriiberhoj@gmail.com)

o

Inger Helt Poulsen, formand for aktivitetsudvalget

o

Johanne Bratbo, leder af Annexgårdens udlejning

o

John Ehrbahn

o

Karin Mathiesen

o

Marianne Dombernowski

o

Iben Hvilsted-Olsen
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