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Baggrund  
  
Landsbyvisionen er udarbejdet af Uvelse-Lystrup lokalråd efter 
direkte input fra lokalsamfundet. Herunder er afholdt 
borgermøde om visionsplanen i Maj 2022 
  
Landsbyvisionen for Uvelse-Lystrup er gældende frem til 2033 
og vil løbende blive opdateret af Uvelse-Lystrup lokalråd, 
distribueret til Hillerød kommune samt synlig på lokalområdets 
hjemmeside: Fællesportalen Uvelse-Lystrup ”Det sker i Uvelse 
og Lystrup!” www.uvelse-lystrup.dk.  
 
Højeste prioritet har en fortsat udbygning af lokalområdet så der 
vil være det nødvendige befolkningsgrundlag for at opretholde 
og udbygge lokale indkøbsmuligheder, daginstitutioner, skole og 
kollektiv trafik. 
  
Det forpligter  
Denne Landsbyvision skal ses som en klar pejling af, hvordan vi 
ønsker vores lokalsamfund skal udvikle sig frem mod 2033. 
Landsbyvisionen er samtidig en indstilling til Hillerød kommune 
om at følge denne retning og involvere lokalrådet, hvis der fra 
Hillerød kommunes side skulle opstå ønske om større eller 
mindre afvigelser.  
  
Landsbyvisionen er ligeledes en forpligtelse for Uvelse-Lystrup 
lokalråd til at understøtte visionen i deres daglige arbejde og 
påvirke Hillerød kommune til at igangsætte konkrete projekter, 
der sikrer at visionen nås inden 2033.  
  
Hvordan  
De konkrete tiltag der igangsættes af Lokalrådet i Uvelse-
Lystrup frem til 2033 kan følges på lokalområdets fællesportal 
via opslag i UFC og via lokalområdets nyhedsblad NUVEL!  
  
Alle borgere kan ligeledes følge og 
kommentere udviklingen på 
Lokalrådets åbne møder.  
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Trafik   
  
Det skal være trygt og sikkert at færdes som trafikant på 
vejnettet i Uvelse-Lystrup, uanset om man er bilist, cyklist eller 
fodgænger. Særlig fokus ønskes på de bløde trafikanter og børn 
i trafikken.  
  
Alle indfaldsveje til Uvelse-
Lystrup  
skal have effektive  
hastighedsdæmpende  
foranstaltninger. Disse skal 
etableres på en måde, så hastighedsdæmpning til 40 km/t 
sikres samtidig med at evt. nabo gener minimeres. Uvelse og 
Lystrup by gøres til 40km/t byer.  
   
En sammenbygning af cykelstien Uvelse/Nr. Herlev og det 
øvrige net af cykelstier i Hillerød skal prioriteres. Herunder 
en ny cykelsti mellem Gørløse og Uvelse, som bl.a. også 
kunne tjene som direkte adgangsvej for gående fra Uvelse til 
Lystrup skov. Hovedformålet er at bløde trafikanter kan 
færdes sikkert og trygt. mellem lokalsamfundene Gørløse, 
Nr. Herlev og Uvelse.  
 
Det er utrygt for børn og unge, som går til fritidsaktiviteter i 
Lynge, at cykle på vejene fra Uvelse/Lystrup til Lynge. 
Etablering af en eller flere cykelstier her indgår også som en 
del af visionsplanen, selvom dette vil kræve et samarbejde 
med Allerød kommune. 
  
Veje, fortove og stiers tilstand 
overvåges løbende af kommunen. 
Lokalrådet supplerer denne 
overvågning ved et årligt vejsyn på alle 
offentlige veje og fortove i 
lokalområdet.   
Særlig vægt lægges på udbedringen af årtiers manglende 
vedligehold af områdets fortove.  
   
Vi skal til enhver tid sikre rimelige busforbindelser til Hillerød, 
Allerød og Slangerup, så mobiliteten for vores mange borgere 
uden bil kan sikres. Lokalrådet vil arbejde for at den tidligere 
nedlagte busforbindelsen til Lynge/Allerød genetableres, og at 
direkte adkomst for lokalområdets beboere til handel i Hillerød 
midtby også reetableres. 
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Bolig  
  
Uvelse-Lystrup har som udgangspunkt 
en fin balance mellem institutioner, 
faciliteter og antal boliger.  
  
For at sikre det nødvendige 
befolkningsgrundlag til vores 
institutioner, dagligvareforretninger og 
rimelige busforbindelser, er det nødvendigt med en udbygning 
af boligmassen, som per 2022 er på ca 550 boligenheder. Et 
passende niveau for denne udbygning er 100-200 nye enheder 
inden 2033. 
 
Denne udbygning forventes dels at ske ved Bøllemosegård inde i 
selv Uvelse, og nye områder udlagt til boligbebyggelse f.eks ved 
en udvidelse af den eksisterende cirkelbebyggelse rundt om 
Uvelse. Potentielle områder kunne eksempelvis være nord-øst 
for Uvelse mod Hillerød. Alt under skyldig hensyntagen til 
lodsejernes interesse i at afstå jord til de nye bebyggelser samt 
miljø-, naturinteresser. I selve Uvelse bør endvidere vurderes 
om den gamle fodboldbane ved UFC kunne indgå i en 
kommende ny bebyggelse. 
 
De nye boliger tænkes opført som tæt lav bebyggelse og med 
boliger af forskellige størrelser, så Uvelse-Lystrup kan tiltrække 
såvel børnefamilier som pensionister. 
  
Et Oldekolle bør inddrages i fremtidige Lokalplaner.  
 
Endvidere bør der sideløbende med opførelse af nye boliger ske 
en tilpasning af lokalområdets institutionskapacitet, så det 
virker attraktivt på familier, med især mindre børn, at flytte til 
området.  
 
  

Erhverv  
Det nuværende erhvervsområde ved 
Bøllemosevej ønskes fastholdt som 
erhvervsområde/blandet bolig og erhverv.   
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 Natur   
  
Uvelse-Lystrup ligger midt i en fantastisk natur.   
  
Vi ønsker tilgangen til vores natur forbedret i form af 
stier og rekreative områder.  
 
   
 
 
En række stier mellem jordstykker i landzone bør 
åbnes for offentligheden. Herunder en sti langs med 
Gørløsevej/Lystrupvej fra Uvelse til Lystrup skov. 
Endvidere prioriteres etablering af gangsti rundt om 
søen (den gamle grusgrav) nordvest for Uvelse. 
Sidstnævnte vil dog kræve samtykke fra de lodsejere 
der udover Hillerød kommune ejer jorden ned til søen. 
  
 

Børn og Unge   
  
Fastholdelse og fortsat udvikling af en 
lokal skole i Uvelse er af uvurderlig 
betydning for vores lokalsamfund. For et 
mindre lokalsamfund som Uvelse-Lystrup 
handler det ikke kun om en let og lokal 
tilgang til skolegang. Skolen er et vigtigt 
samlingspunkt, som skal sikre fortsat 
tilgang af nye borgere til vores 
lokalsamfund.  
  
Ud over Uvelse Fritids Center er der ikke mange muligheder for 
fritidsaktiviteter for unge mennesker i lokalområdet. Der 
etableres derfor en ungdomsklub primært rettet mod de 13-17 
årige f.eks. i samarbejde med skoledistriktet Hanebjerg Skole 
(Uvelse-Lystrup, Gørløse og Brødeskov), UFC o.a.  
Vores gode og velfungerende daginstitutioner skal til enhver tid 
tilpasses det aktuelle behov, men altid være lokalt funderet.  
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Ældre   
  
Vi ønsker at Uvelse-Lystrup også i 
2033 er et attraktivt lokalsamfund for 
ældre. Udbuddet af egnede boliger 
skal stå i forhold til dette. 
 
Andelsboligforeninger samt lejeboliger 
er en god mulighed for at kombinere familie- og ældreboliger, 
og etableringen af et Oldekolle prioriteres fortsat. Med henblik 
på at mange eksisterende beboere der vælger at forblive i 
lokalområdet når de bliver ældre, bør endvidere etableres et 
plejecenter-daghjem. 
 
Desuden ønsker Uvelse-Lystrup at blive kendt for en 
velfungerende SFO: Senior Fritids Ordning. Første skridt hertil er 
taget via den eksisterende lokale voksenklub, der mødes hver 
anden tirsdag i vinterhalvåret. Et alternativ til det kommunalt 
drevne aktivitets-centrer for seniorer i Hillerød by, Grønnegade 
centret. En ordning som ikke er umiddelbar tilgængelig for 
lokale seniorer både pga. afstanden og manglen på passende 
kollektiv transport. 
 
Den eksisterende lokale seniorordning VOKSENKLUBBEN drives 
via en frivillig indsats, og dette prioriteres, men på sigt skal ske 
en udvidelse heraf. Der bør derfor i lokalområdet tilvejebringes 
lokaliteter så der er flere aktivitetsmuligheder for denne 
aldersgruppe. 
 
 

Foreninger – Fritid – Indkøb  
  
Det frivillige arbejde, der ydes i 
foreningerne, er med til at gøre Uvelse-
Lystrup til et attraktivt og godt sted at bo.   
  
 
Uvelse-Lystrup har mange stærke foreninger inden for idræt, 
motion, kultur, kirke mm. Vi ønsker fortsat at disse foreninger 
får de bedste muligheder og et selvstændigt virke. Speciel fokus 
vil der være på en forstærket indsats for udendørs idrætten, 
herunder at der reetableres en fodboldafdeling for såvel 
ungdommen som ældre årgange. 
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Uvelse Fritidscenter skal fortsat drives som en selvejende 
institution og med lokal og frivillig 
bestyrelse.  
  
Ud over de mange idrætsaktiviteter skal der 
fortsat være mulighed for at foreninger og 
lokale borgere kan anvende lokalerne til 
forskellige arrangementer. Herunder fremhæves betydningen af 
at UFC også fremover vil have karakter af lokalområdets 
forsamlingshus. 
  
Vi ser UFC udvikle sig så endnu flere tilbud indenfor idræt og 
kultur kan realiseres indenfor den kommende 10 års periode.  
 
De mange foreningers aktiviteter i Uvelse-Lystrup er nu samlet i 
en fælles koordineret digital portal, og der er igen ved festlige 
lejligheder mulighed for at der kan opsættes flag langs byens 
veje.  
  
  
  
Vores dagligvare forretninger skal 
fastholdes som en vigtig hjørnesten i vores 
lokalsamfund. Her spiller etablering og 
fastholdelse af en ny ”Min købmand” (som 
afløser for den tidligere Dagli’Brugsen) en 
afgørende rolle, men også andre 
dagligvareforretninger og små erhverv der 
er kommet til de senere år. Det er af 
afgørende betydning for lokalsamfundets 
trivsel at lokalbefolkningen anvender disse 
for at bysamfundet fortsat er ”levende”. 
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