
Velfærd frem for mursten betyder fornuftig omgang med kommunens penge 

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Oluf Ravn (V), Kandidat til 

Kommunalbestyrelsen 

Erik Aaen spørger, hvad vi mener med velfærd frem for mursten. Fra Venstres side mener vi, 

at det handler om en fornuftig omgang med kommunens penge. Vi skal ikke have bygninger 

stående, som vi enten ikke bruger optimalt, eller som er meget dyre i drift og vedligeholdelse. 

Her skal vi overveje, om tingene kan gøres anderledes, så vi kan få mere for pengene.  

Administrationen har udarbejdet et katalog af muligheder. Venstre støtter overordnet 

processen, men vi forholder os konkret til hvert enkelt forslag. Vores støtte beror på 

økonomien og fornuften i forslaget samt borgernes holdninger. Vi har heller ikke hastværk 

med processen, som skal foregå på en ordentlig måde. 

Kommunen har nogle tomme bygninger stående, som naturligvis skal sælges. Vi har også 

andre bygninger, som ikke udnyttes særligt godt. Ift aftenskoleundervisning er det oplagt at 

bruge kommunens skoler, som det sker i de fleste andre kommuner. Når det gælder 

kunstforeningerne, skal der fortsat være mulighed for at opbevare staffelier, keramikovne mv, 

såfremt huset på Gutfeldtsvej sælges. 

Venstre har ikke været enige i alle forslag. Det gælder bl.a. forslaget om at sælge 

Fuglsanghus, som især bruges af Kunstforeningerne. Det synes vi var en rigtig dårlig ide, da 

huset har historisk betydning for Hørsholm. Det er for Venstre af afgørende betydning at vi 

støtter de aktiviteter som Erik Aaen peger på. Vi har behov for at der skabes mange 

aktiviteter, der kan skabe liv i byen.  Vi har også stillet spørgsmålstegn ved at flytte hele 

Rådhuset til det centrale Hørsholm, da det vil går ud over p-pladser og formentlig heller ikke er 

billigere end at blive på den nuværende lokalitet, som dog er for stor. En placering i det 

centrale Hørsholm vil jo også betyde, at området bliver meget stille, så snart Rådhuset 

lukker.   

 


