
 

 

Referat Vælgermøde Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.00 i Tune-Hallen 
Deltagere Pernille Beckmann, Venstre (V), Niclas Bekker Poulsen, Socialdemokratiet (A) 
Hans Kristiansen, Socialistisk Folkeparti (SF) Liselott Blixt, Dansk Folkeparti (O) Torben 
Rix, Tune Listen (T) Carsten Oddershede, Enhedslisten (Ø) Philip Neie, Radikale (B) 
Henrik Klem Lassen, Liberal Alliance (I) Frank Danslev, Nye Borgerlige (D) Lars 
Fischmann, Alternativet (Å) Formand Tune lokalrådsforening Sven Edelmann (SE) 

1.   Velkommen - Ordstyrer Dan Bjerring (DB)   
      referenter Anne Kaas Andersen & Anni Poulsen  

2.    Præsentation af vore politiske deltagere 
        V/ Dan Bjerring  
    

3. & 4.  Plejehjem – senior– ældreboliger og lufthavn – Valgflæsk 
 
SE. Lufthavn Fingerplan 8.000 flyvninger i dag op til 12.000. 
V. I har ikke fået svar, Greve Kommune er ikke klageberettiget, erhvervsstyrelsen sagde 
nej pga. støj, stadig positiv i kommunen. 
SF. Det giver en god mening at protestere. Belastning planlagte korridor ring 5, må ikke 
udvide så tæt på Tune op mod Tinggårdsvej. Ring 5½, flyttes væk fra Tune 
Ø. Vi burde måske have fanget det, ”Stop Støjen”, enigt byråd forsøgte at lægge pres på 
Roskilde Kommune og ministeren. 
T. Vi skal kæmpe videre for plejehjem 
O. Fokus på flere plejehjem, har arbejdet på, at Tune tages op igen, hvorfor kan vi ikke få 
det igennem. Kan vi finde en anden placering? 
A. Godt møde hvor skal plejehjem ligge, enigt byråd. Nyt borgermøde høring om andre 
muligheder.  
Johannes Frederiksen Nordgårdsvej: Hvad er et stort fly – 10 t. og hvad er et lille fly.? 
Vi flyttede til Tune for 42 års siden, lufthavnsudvidelsen er stadig kun på 300 m dags dato. 
DB. Transportfly der kommer sent om aftenen, og de er ulovlige, men der ønskes en 
udvidelse til flere store fly incl. chartertrafik. 
Carsten Wulff: Skal Møllehøj så nedlægges. Hvorfor ikke bare bygge et ulovligt plejehjem? 
V. Nej Møllehøj skal blive, der skal også bygges ved Waves og i Tune. 
A. Vi kæmper og ser hvad det ender med, og ser på konsekvenserne af støjen. 
SE. Kommunen har ikke svaret på fingerplanen.  

5. Trafikken gennem Tune – Tinggårdsvej 
 
SE. Tune landsby skal ikke være en afkørsel fra motorvejen. 
Vestergade har 3.000 biler pr. dag. I 1991 var der allerede projekteret en omfartsvej.  
Ø. Forlængelse asfalt til biler, vi stemte for Tinggårdsvej trafik udenom Tune. 
 2. løsninger A+B p.t. 
T. Vi skal have medbestemmelse også i Vestergade, de tunge køretøjer skal væk, og 
skiltet skal fjernes. Tune borgerne skal høres om Tinggårdsvej 



A. Bløde trafikanter skal slippe for at de tunge køretøjer bruger Tune som gennemkørsel. 
Cykelsti på Tinggårdsvej, hastigheden er i gennemsnit 75 km,  
V. Forlængelse efter kommunalvalg, hvad skal der til for at dæmpe trafikken.  
Juuls køreskole tunge køretøjer på Vestergade skal væk. 
O. Det handler ikke om forlængelse af Tinggårdsvej skal laves, men hvornår? En 
helhedsplan for Tune vil jeg glæde mig til. 
Lis Hvidsteen: De har samme problem på Rendebjergvej som en ”racerbane” 
DB. Cykelsti mellem Tune og Karlslunde, hvornår kommer den? 
Å. Fremragende ide vi satser på det grønne, vi vil arbejde videre. 
Ø. Begrænse den tunge trafik i parcelhuskvarter, satse på cykler, vi har afsat penge vil 
hellere bruge asfalt til cykelsti mellem Tune og Karlslunde. Der er plads i Greve 
Kommunes budget, pres på landspolitikerne 
D. Vi tilslutter bygning af cykelstierne til fordel for Tuneborgerne, det giver god mening at 
pengene findes. 
B. Klart en cykelsti det er grønt og det er sundt. Cyklede selv også i aften til Tune 
SF. Karlslunde har de samme problemer med hastighederne og farlige veje. For mange 
lastbiler trods skiltning, plus biler i for høj hastighed. Vejen mellem Tune og Karlslunde er 
livsfarlig for cyklister. 
A. Hvorfor skal vi diskutere, der skal være 14 mio.kr., vi kan søge cykelfonden om  
7 mio.kr. Vi har afsat 7 mio.kr. Greve Kommune er ikke i nærheden af loftet.  
Jeg garanterer at cykelstien kommer. 
T. Vi er helt enige 
DB. Hvorfor nedlagde man busstoppestedet mod Roskilde for 3½ år siden?  
Hvad siger borgmesteren 
V. Stoppestedet kan altid flyttes tilbage, hele byrådet er positive for en cykelsti, men 
pengene skal findes. 
 O. Der har ikke tidligere været stemning for at søge cykelfonden. Byrådet har et 
økonomisk loft for skoler, veje og broer  
SE. I er rigtig gode til at snakke udenom, bare trafikken kan komme udenom Tune 
 

6. Borgerservice tilbage til Tune. 
 
SE. Greve er langt væk, 2 halve dage om ugen på biblioteket 
A. Den digitale tidsbestilling har mange borgere i Tune benyttet sig af, men lad os få det 
op igen 
B. Vi vil gerne arbejde videre 
D. Godt forslag, vi støtter op 
O. Forsøgsordning måske for meget med 2 gange pr. uge 
I. Positiv forsøgsordning 
SF. Det er nemt at være imødekommende, men det vil være en god mening.  
Tune er en vigtig del af kommunen.  
T. Selvfølgelig skal der arbejdes på det. 
V. Nu er vi til et vælgermøde, selvfølgelig er alle positive. Der er mange digitale borgere i 
Greve Kommune, men det er en prioritering. Jeg har ikke hørt om behovet, vi har opsagt 
samarbejdet med ældresagen, der var ikke nok der benyttede sig af dem. Jeg vil hellere 
bruge pengene på hjemmehjælp, tror ikke på behovet for Borgerservice i Tune.  
Det vil være dyrt f.eks. med en fotoboks til pas og kørekort m.m. 
Ø. Vi er ikke stemt for det. Hvis det kommer til Tune kan det tænkes at Karlslunde også vil 
have, men en åbning kunne være at Borgerrådgivningen ikke fik fast plads på rådhuset. 



Å. Hvis der er et behov skal vi kigge på det. Borgerinddragelse er generelt et godt 
udgangspunkt.  
Kaj O.: Hvorfor ikke lave et opsøgende arbejde 
O. Vi har forebyggende hjemmebesøg 

7. Spæncom, beboelse og svineri 
 

DB Spæncom er ejet af Finn Bach gruppen, de støjer meget når de renser bilerne for 
beton, de smider det af på vejene fordi de kører med overlæs. Må køre med 7 tons men 
det bliver til 10 tons, hvad kan vi gøre. 
D. Jeg kender en del til Finn Bach gruppen, kommer selv fra Viborg de opkøber alle 
betonfabrikker. Tuneborgerne skal stå sammen mod Finn Bach gruppen. 
Jeg kan runde af med, at da Finn Bach gruppen ejer grunden, kommer der boliger 
A. Således skræmt – de skal rydde op og reparere vejene. Sidste år behandlede man et 
forslag om en 4etagers ejendom f.eks. seniorboliger. Vi vil ikke bygge i 4 etager men 
gerne småvirksomheder? 
SF. Det er en miljøbelastning, der må findes en løsning, blanding af boliger og lettere 
erhverv ligesom Håndværkerbyen i Greve.  
Å. Overtrådt flere love, grunden er til plejecenter og almenboliger 
Ø. Greve Kommune må lægge en hård kurs når man kan gøre det over for 
kontantmodtagere, hvorfor så ikke miljø? 
V. Det er ikke vores grund, men vi ser hellere boliger i Tune, frem for beton.  
Pt. kan man ikke bygge boliger pga. støjegrænserne. 
DB Skal det eksisterende lægges ind under støjgrænsen, da det er blandet erhvervsbolig? 
Lis Hvidsteen: Vi havde besøg af Finn Bach gruppen, vi har boet her i 53 år, de vidste 
ikke der var bolig sammen med værkstedet. 
? Der blev stillet et spørgsmål fra salen. Hvem bor der ulovligt? 
Ø. Vi kan ikke gå med til ulovlig beboelse, kommunen skal være med til at sikre det. 
SF. De skal ikke bo ulovligt, politiet må se på det. 
V. Det er et stigende problem, ja politiopgave men de har ikke kapacitet, grænsekontrol. 
? Der blev stillet et spørgsmål fra salen. Kan man give bøder? 
V. Tuneudvalg enigt byråd Paragraf 17§ stk.4 vente til januar 
D. Mindre kommunal bestemmelse, mere borgerne der skal bestemme 
B. Vi skal bevare byen som en lille hyggelig by 

 

8. Tune skole – kvalitet og vedligeholdelse 
 
SE.  oplæg 
T. Vi piber ikke vi hyler, rotter og skimmelsvamp vi har brugt 18 mio. kr. indendørs, 
yderligere 33 mio. kr. tag facader m.m. som modulopbygning over tid. Stadig en gammel 
skole. Glad for at pengene bliver afsat, men de skal bruges forsvarligt. 
I. Forældre skal ikke gøre rent, mangler vedligeholdelse. 2 skoler er renoveret, de sidste 4 
år er der renoveret for mange mio. kr.  
V. Skolerne er i dårlig forfatning, Tune skole skolebestyrelsen, fælles møde 
DB. Så kommer der sikkert en privatskole på Lunden? 
A. Stor forskel pris tid hvad skal det være indholdsmæssigt.  
Dialog flere lærere og pædagoger.  
Ø. Rengøringsfirmaer problemer, trække tilbage. Byrådet mange penge, Enhedslisten har 
afsat 2 mia. kr. over 10 år.  



Indholdet er det vigtigste 1/3 af lærerne er ufaglærte fastholde lærerne 
SF Tune og Karlslunde har ens problemer stor respekt for renovering, men der skal 
forbedrede arbejdsforhold til 
V. Ja det skiller rød og blå blok, Venstre vil satse mere på vanskelige børn, og lærerne 
skal have mere i løn. Styrket ledelse på skolerne smitter af på børnene. 
I. Greves skoler præsterer et højt fagligt niveau, pt. det højeste karakterniveau nogensinde 
målt i forhold til andre kommuner. 
DB. Hvad vil få lærerne til at komme tilbage, med de unge og forældrene der er nu til 
dags? 
Ø. Det er pga. forringelserne, ikke ordentlige vilkår. 
A. Skal vi piske en stemning op. Vikarkontoen er ca. 5. mio. kr. ekstra, incl. uddannelse af 
lærerne. 
O. Det er selve skolereformen – folketinget har vedtaget. Greve Kommune har gode 
lærere, de har det godt man skal tale det op og ikke ned. 
Kaj O.: Regel om antal kr. pr. m2 skolemøder 1-2 gange om året, det findes ikke mere 
Jane: 2 børn på Tune Skole Højen. Lærerne er engagerede, er vi en by eller landsby?  
På landet kan forældre godt hjælpe med en karklud – privatskole. 

9. Udvikling af Tune Center – Bodega - Forenings og Kulturhus 
 
SE oplæg 
Inger Wätjen: Biograf i bodega på frivillig basis 
O. Kender til frivillige i landsbyer der står sammen, det kan lade sig gøre. 
SF. Tune center fremstår som usammenhængende, udarbejde en helhedsplan kig på 
Solrød 
Ø. Kommunen kunne opkøbe bodegaen. Biograf i Ishøj fleksible vilkår kunne gælde et 
kulturhus. Butikker udenfor centret er en dårlig løsning, det vil give butiksdød. 
A. Vi skal ikke tale centret ned, det er ingen naturlov at der skal være en forretning.  
Vi skal samle de sociale foreninger, hvad ønsker de af centret? 
V. Lider under små centre, handler hvor der er billigst. Centerstrukturen bevares hvor 
Brugsen, slagteren, bageren m.m. ligger. Røde kors er til salg, lempe lokalplan til boliger 
T Ja til kulturhus i bodegaen.  
Pauli: Tune bymidte udvalg nedsat. 
Jane: Møde Greve boligselskab venteliste almene boliger og ældreboliger 
A. Vi har behov for, at flere ældre flytter ud af der huse, men vi mangler også boliger  
til de unge, måske 25 % til de unge. 
V. Politisk opgave landets 12. med mest almene boliger, vi vil ikke have en skæv 
boligmasse. % vis har Greve flere end København 
Ø. Ingen har Brøndby som forbillede, almene boliger holde prisen nede 
SF. Vil arbejde for almene boliger. 
O. Boliger som folk kan betale, blandet byggeri 58 boliger til flygtninge.  
Visitation 30m2 ungdomsboliger 
D. Gersagerparken fungerer, hvad koster det at bygge? 
B. Flere almene boliger til ældre og unge. 
T. Tunes behov er en rød tråd ældre-seniorboliger 
V. Vi holder fast i en jævn boligmasse  
Jane. Stor andel i Greve Kommune, men Tune er klart i overtal med egne boliger. 
Flygtninge i Elkærparken fungerer. 



10. Natur og Miljø (Grønne områder og Hedeland) 
 
Torben Nielsen (medlem Tune Lokalrådsforening) udlæg 
O. Der foreligger visioner for Hedeland. 
A. Hedeland er oplagt, men grønne oaser er godt. Boldbaner Lunden er grønne områder 
stadig gang i skovrejsning som Tune skov som sikrer vores grundvand, besøgt af flere 
V. Miljø er vigtig, mit bud er affaldssortering 
Å. Grønt parti vil være bæredygtig i hele Greve Kommune. 
Ø. Penge til naturvejleder. Greve museum er omkranset af industri.    
Svend Erik: hvor er de unge mennesker, vi mangler at høre deres mening 

11. Greve Kommunes budget for 2018, (Investering i Tune) 
 
Se. Oplæg Visioner Hedeland. 
 Investeringsbudget forudsætter, at Greve Kommune låner 60 mio. af staten,  
sælger Tjørnelyskolen for 24 mio. og andre grunde for andre 24 mio.  
Tjørnelyskolen er den solgt inden året er omme, så skatten ikke stiger? 
V. Budfristen er udløbet, skolen er solgt inden udgangen, ingen skattestigning. 
A. I Greve Kommune bliver der flere ældre, skoler cykelstier hævet skatten med  
50-130 kr. pr. borger pr. mdr. 
B. Nej fastholder skatten 
D. Skattestigning nej 
O. Ja hvis det er nødvendigt 
I. 1971 33 % i dag over halvdelen, skattelettelser er velfærd indfrysning til grundejerne,  
jo men de skal betales tilbage. Gennemgå kommunale processer/arbejdsgange. 
SF. Borgerne i Greve Kommune har en indstilling om velfærd. Indtægterne skal 
stabiliseres  
T. Som udgangspunkt nej, vi er en ny liste.  
V. Igen skilles rød og blå blok, kigge kommunen igennem 0,2 % (40 kr. pr. mdr.) 
Ø. Vi er ingenting uden fællesskab. Hæves 250 mio. kr. pr. år i 4 år = 1 milliard hæver 
kvaliteten  
Å. Kender ikke den dybere baggrund vi er ikke i byrådet. (endnu), men vil gerne rulle 
skattelettelserne tilbage. 
A. Vil ikke beskyldes for at lyve, Pernille du har selv udregnet det. Skræmmer 
pensionisterne, nu da flextrafik er væk 
V. Flextrafik dem der bruger det skal være de ældre, det skal ikke være en taxaordning for 
de unge mennesker 
Jane: hvor fattige er vi egentlige, kan vi ikke tåle en skattestigning på 130 kr.? 

12.  Afslutning og tak til Politikere og Borgere  
SE. Vi må endnu engang læse papirerne om lufthavnen igen. Aller vigtigst er det med en 
afklaring om støjgrænserne, da det har indvirkning på udviklingen i Tune. 
I er ved at være gode venner, hvis I ikke lever op til det I lover, får vi mange nye 
medlemmer i Tune Lokalrådsforening 

Vi skal bede alle komme og stemme til kommunalvalget, og tænke på M. Mærsks ord.  
Vi skal udvise rettidig omhu i alt hvad vi gør. 

Tak til politikerne, alle de fremmødte og hjælperne. Sven Edelmann 
 


