
 

 

 
 

 

 

 
 
Høringsbrev vedrørende visionen for Fremtidens Allerød  
 
Visionen for Fremtidens Allerød skal udstikke en fælles retning for udviklingen af Allerød over en årrække. Visionen 
indeholde pejlemærke for fremtiden og går forud for kommunens politikker og strategier. Byrådet vil træffe 
beslutninger og prioritere ud fra visionen i årene fremover.  
 
Byrådet i Allerød Kommune har de seneste mange måneder involveret borgere, børn og unge, foreningslivet, 
erhvervslivet og medarbejdere i Allerød Kommune en fælles dialog om vision for Fremtidens Allerød. 
Visionsprocessen er også båret ind i arbejdet med en ny Børne og ungepolitik.  
 
Dialogen har fundet sted på sociale medier, i de lokale medier, ved møder for bestemte målgrupper og ved et åbent 
møde, ved festlige lejligheder så som Aktiv Fritid og Lynge Byfest. Ligeledes er der gennemført 
spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med erhvervsliv og et panel af repræsentative borger i 
Allerød. Skolebørn har lavet forslag til projekter, der taler ind i visionen. Institutioner og dagpleje har tegnet til 
visionen og elever i Allerød gymnasium arbejder med visionen som tema i samfundsfag.  
 
Nu er visionen i høring. 
 
Processen er nu så langt, at der ligger et endeligt konkret udkast til visionen klar. Byrådet ønsker at give alle 
interessenter mulighed for at kommentere oplægget i den offentlige høringsperiode, der løber fra den 13. november 
til den 3. december 2018, hvor fristen for svar udløber.  
 
Visionen har fået titlen: ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen”. Visionen er bygget om omkring tre kernelementer: 
Fællesskaber, naturen og nysgerrighed og læring. De tre nævnte kerneelementer, bygger på Allerøds styrker og 
potentialer, men er også redskaber i at indfri visionen for fremtiden. For hvert af de tre kerneelementer er der 
formuleret retningsvisende pejlemærker for fremtiden. Visionsoplægget vil blive tilrettet på baggrund af høringen, 
hvorefter det i sin endelige version vil blive forelagt byrådet til beslutning.  
 
Byrådet ønsker endnu engang inputs fra alle, der kunne have interesse i at give deres mening til kende, og de 
spørgsmål, byrådet har brug for at få belyst, handler om 

 Hvordan visionen kan realiseres,  
 Hvordan borgere/virksomheder/medarbejder etc. ser sig selv passe ind i visionen,  
 Hvilke barrierer der ses i forbindelse med implementeringen af visionen,  
 Hvilken betydning visionen vil have for kommunen,  
  Er visionen ønskværdig for de, der har deres dagligdag i Allerød Kommune.  

 
 

 
Efter høringsperioden vil oplægget blive justeret. På forhånd tak for jeres bidrag. 

 
 
 

  


