
Pressemeddelelse 

Sådan skal Hellebæk-Ålsgårde udvikle sig 

Ny forening vil forsøge at samle alle kræfter i Hellebæk-Ålsgårde om at være med til at udvikle byen. Møde 28. 
maj i Bølgen  

Hellebæk-Ålsgårde er tæt på at være gået i stå. Der er kommet et nyt center, men det har ikke skabt en 
mødeplads som tidligere, og byen har ikke længere samme sammenhængskraft og identitet. En ny lokalplan 
er netop nu på vej til udvalgsbehandling, og den skal lægge rammerne for kendte områder i byen som 
Teglhuset, der foreslås brugt til psykisk handicappede, og Teglværksgården til nyt boligområde.  

- Der er sket en betydelig udskiftning i Hellebæk-Ålsgårde de seneste år. De mange borgere, der før påvirkede 
lokalmiljøet, og som for manges vedkommende var født her, er i stor udstrækning suppleret af tilflyttere og 
pendlere de seneste år. Cirka en tiendedel af kommunens indbyggere bor i Hellebæk-Ålsgårde, men her bor 
ikke nogen byrådsmedlemmer, der ser udviklingen i byen hver dag. Vi har taget initiativ til mødet, fordi vi tror, 
at det er vigtigt, at vi hurtigst muligt går sammen om et nyt fremadrettet fællesskab og får skabt et talerør 
overfor byrådet og får gennemført nye spændende ting i byen, siger initiativtager Kamilla Sevel Konstantyner. 

Derfor holdt en række indbyggere et uformelt møde for nylig.  

- Der kom en lang række forslag til, hvad der skal ske i Hellebæk-Ålsgårde og en ting var vi enige om: Det er 
vigtigt at involvere så mange som muligt. Derfor har vi taget initiativ til at stifte en forening. Konklusionen var 
også, at der var enighed om, at Hellebæk-Ålsgårde længe har været nedprioriteret kommunalt, og det har 
gjort, at byen i dag mangler sammenhængskraft og identitet. Der blev også efterlyst samlingspunkter og steder 
at gå hen særligt for aldersgruppen 30-60 år, og vi var også inde på, at der er mange ressourcer i området, 
men de er ikke synliggjort i tilstrækkelig grad, og det er for eksempel svært at få overblik over aktiviteter og 
muligheder lokalt ikke mindst som tilflytter.  

Foreningen er nu under stiftelse og tænker at arbejde for følgende tre hovedpunkter: 
 

 Øge livskvaliteten og værdien af at bo i Ålsgårde.  

 Samle interesser og interessenter, der arbejder for at skabe liv, aktivitet og fremdrift i Ålsgårde 

 Skabe et talerør for områdets udvikling i forhold til eksterne interessenter  
 

- Vi håber så mange som muligt har lyst til at være med. Det betyder, vi kan udvikle vores by bedst muligt og 
få det optimale ud af områdets muligheder, siger Kamilla Sevel Konstantyner.  

Mødet finder sted torsdag den 28. maj.  

- Vi glæder os til at se borgere, foreningsmedlemmer og alle andre med interesse i byens udvikling i Bølgen 
den 28. maj kl. 19 til en stiftende generalforsamling. Og vi håber så mange som muligt vil være med til 
fremadrettet at få indflydelse på byen og områdets udvikling, så her bliver godt at bo både for børnefamilier, 
midaldrende og ældre, siger Kamilla Sevel Konstantyner.  

Sted:   Bølgen i Ålsgårde 
Tid:   Torsdag 28. maj kl. 19 
Yderligere oplysninger:  Kamilla Sevel Konstantyner, kamilla@konstantyner.org,  
  tlf. 42 76 00 20.    
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