
  

PLANSTRATEGI 2019 

Rudersdal Planstrategi 2019 

Dialogmøde d. 19. november 

Sundhed for alle 



• Velkomst og introduktion    17.00 
 

• Oplæg om Sundhed for alle 
v. Anika Rée, næstformand for Social- og Sundhedsudvalget 

 
• Dialog i grupper     17.20 

 
• Præsentation og opsamling   18.20 

 
• Den videre proces     18.55 

 
• Tak for i aften     19.00 

 
 

PLANSTRATEGI 2019 

PROGRAM FOR DIALOGMØDET 



Hvert 4. år udarbejdes en 
planstrategi. 

 
Planstrategiens formål er:  
- at formidle Kommunalbestyrelsens 
strategi og vision for kommunens 
udvikling. 
 
- at fastsætte rammerne for 
kommuneplanen  
(Kommuneplan 2021). 

 
 
 

PLANSTRATEGI 2019 

HVAD ER EN PLANSTRATEGI 



• Borgere og boliger.  
 

• Levende bymiljøer. 
 

• De smukke omgivelser. 
 

• Vand som et aktiv. 
 

• Plads til erhverv. 
 

• Sundhed for alle. 

PLANSTRATEGI 2019 

PLANSTRATEGI 2019 - FOKUSOMRÅDER 
 



• Sundhed ny 
selvstændigt emne i 
planstrategien 
 

• Et aktivt hverdags- og 
fritidsliv er en vigtig 
byggesten i en 
attraktiv bokommune 
 

• Hvorfor er det et 
politisk 
fokusområde? v/ 
Anika Rée 
 
 

 
 
 

PLANSTRATEGI 2019 

Sundhed for alle 
 



Planstrategimøde 2018 
Sundhed for alle  



MENTAL SUNDHED I RUDERSDAL KOMMUNE 
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FYSISK AKTIVITET I RUDERSDAL KOMMUNE 
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MOTIVATION FOR MERE FYSISK AKTIVITET 



TILGÆNGELIGHED 

• 77% af borgerne, som ikke opfylder minimumskravet fra WHO 

svarende til 7.700 vil gerne være mere fysisk aktive 

• 97% har let adgang til cykelstier og gangstier 

• 98% har let adgang til grønne områder 

 

 



FACILITETER 



FÆLLESSKABER 



Input til videre drøftelse 

 

• Rudersdal Kommune har mange grønne områder og 

fantastisk natur: 

- Hvordan udvikler vi områderne, så vi opnår mere fysisk 

aktivitet og flere fællesskaber? 

• Er der særlige områder, hvor fysisk aktivitet kan 

understøttes bedre? 

• Er der særlige områder, hvor mental sundhed kan 

understøttes bedre? 

• Hvordan udvikler vi eksempelvis: 

- Naturlegepladser 

- Byrum, Rudersdalrutens univers mv.  

- Fællesskaber i bred eller konkret forstand 

 



Hvad nu? 

• Tak for jeres konstruktive drøftelser  

• Jeres forslag bliver samlet og vil være et væsentligt bidrag til 

Social- og Sundhedsudvalgets input til den samlede planstrategi 

• Udkast til planstrategi udarbejdes i foråret 2019 

• Mulighed for bemærkninger og forslag for offentligheden i 

perioden juli – september 2019 

• Kommunalbestyrelsen vedtager forventeligt planstrategien 

ultimo 2019 

 

 


