Allerød Idræts Union
Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune
Besøg vores hjemmeside http://www.alleroedidraetsunion.dk/
Tlf. 20326638 - E.mail: dorte.paludan@gmail.com

Kære Byråd

Allerød Idrætsunion har følgende bemærkninger til den i høring udsendte planstrategi.
Overordnet er det dejligt at læse, at udviklingen af kommunen, skal foregå i overensstemmelse med FN's
Verdensmål.
Det er vigtigt, at der, som påpeget bl.a. på side 25 om grønne områder, skabes let adgang til brug af naturen
for alle grupper af brugere, sådan at man både kan nyde stilheden, lege aktive lege og dyrke idræt i det fri.
Anlæggelse af f.eks. stier til cykling, ridning og løb samt faciliteter til outdoor fitness understøtter tidens
trend, hvor mange vælger at dyrke idræt udendørs.
I afsnittet om boligudbygning undrer vi os over, at områder, som i dag er udlagt til idrætsformål, foreslås
inddraget til boliger, uden at der er angivet et alternativt område til idrætsformål. En bæredygtig udbygning
omfatter også, at der er plads til idrætsfaciliteter, så alle har mulighed for at dyrke idræt, til gavn og glæde
for sundhed og trivsel.
Allerød Kommune og Allerød Idrætsunion har i mange år haft en fælles vision om, at udbygning af centrale
idrætsfaciliteter sker på området ved Sportsvej. Denne vision ønsker kommunen nu tilsyneladende at gå
væk fra. Det ville være ønskværdigt, hvis sådanne ønsker/beslutninger blev drøftet med AIU i overensstemmelse med vores samarbejdsaftale.
I afsnittet om hverdagsliv på side 24 anbefaler vi, at de to afsnit om hhv. selvorganiset idræt og idrætsforeninger i højere grad balanceres. Når man læser de to afsnit, får man den opfattelse, at den selvorganiserede
idræt prioriteres højere end idrætsforeningerne. Det ligger bl.a. i sætningen ” Byrådet ønsker at fremme
muligheden for fysisk aktivitet med den rette fysiske planlægning, hvilket giver mulighed for fællesskaber
uden for idrætsforeningerne.”
Det er generelt vores opfattelse, at byrådet tillægger idrætsforeningerne høj værdi, og det vil være ærgerligt, hvis det ikke er afspejlet i teksten.
Afsnittet om Idrætsforeninger bør i det hele taget gennemgås kritisk. Der er meget af teksten, som ikke
umiddelbart har noget med idrætsforeninger at gøre. Idrætsforeningerne har f.eks. næppe indflydelse på
huspriser m.m.
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