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Louise er 41 år og uddannet i
journalistik og offentlig administration
fra RUC. Hun har siden 2013 arbejdet
i Københavns Kommune med at sikre
bedre og brugervenlig digital service og
kontaktmuligheder.

Ib er 73 år, uddannet cand.polit. og
har tidligere i 22 år været ansat i
Hørsholm kommune og arbejdet især
med byudvikling, økonomi og service
på alle områder. De sidste 14 år som
kommunaldirektør.

Facebook: Louise Zabel - SF i Hørsholm

Web: www.sf-horsholm.dk

Mail: louisezabel@hotmail.com

Mail: ito@get2net.dk
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og åben 2022 – 2025
Åben og rekreativ

Børnevenlig natur

Lad os cykle

Landzonen vest for Helsingør-motorvejen, skal
bevares som skov og åbent land. Området kan
med trampestier åbnes lidt op til rekreative formål. Sjælsø bør forbindes til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Naturskole og naturvejledning ønskes, f.eks.
i lokaler på det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum. Etablere dyrkningsmuligheder for
skoler og daginstitutioner. Etablere naturlegepladser f.eks. i skoven ved Kokkedal Slot, på
Ådalsparkens grønne areal, Folehaveskoven,
Nokken på Rungsted Havn og arealet langs
Usserød å, gerne med et fugletårn.

Fremme brug af cykler over hele byen med velholdte cykelstier og gode cykelparkeringssteder – også i Bymidten.

Mod øst ligger Øresund og kyststriben langs
Øresund. Kysten nord for Rungsted havn har
åbne og rimeligt tilgængelige strækninger for
vandrende. Rungsted havn er et stort udflugtsmål for mange. Havnen kan udbygges både i
størrelse og kvalitativt.

Fredet Nattergale-eng

Tilgængelig natur

Langs Nattergalevej ligger et stort åbent, grønt
areal med planer om mere biodiversitet. Der er
også en populær kælke- og skibakke og en legeborg, som fornøjer mange småbørn.

Muligheden for en rekreativ tur langs vandet
ved kyststrækningen syd for havnen er meget
begrænset med de nuværende adgangs- og
vandremuligheder. Flere passager og skiltning
om lovlig adgang kan forbedres betydeligt.

Hele dette grønne areal, som ejes af kommunen, kan forvandles til et stort byggefelt. SF i
Hørsholm foreslår i stedet, at det fredes. Andre
åndehuller i byområdet bør også bevares.

Sikre gode cykel- og gangstier til og i natur fx
afskærmet forløb langs Agiltevej og Stumpedyssevej.

Byggeri med omtanke
De områder, som allerede er udlagt som byggearealer, bør bebygges med stor omtanke og
i et roligt tempo.
Samtidig skal anvendelsen af dem medvirke til
og ikke modarbejde Hørsholm som en grøn og
åben kommune. Og så skal det ske med bæredygtighed og klima for øje, så vi for alvor arbejder for at blive den gode klima-kommune, vi
gerne vil være.

