
 

Generalforsamling 

14. marts 2022 

Velkommen til Generalforsamling i Tune Lokalrådsforening. 

Det har været et underligt år alt har været lukket ned og hvis det ikke er 

lukket så har medarbejderne været syge med Covid-19, heldigvis bliver man 

ikke så voldsomt syge længere. 

Til trods for Covid-19 er det lykkedes at lave et par arrangementer selv om 

det på ingen måde har været på fuld styrke. 

 

Medlemmerne 2021: 

340 betalende – 604 personer 

 

Tune Erhvervs og Centerforening 

I juni måned 2021 meldte Tune Lokalråd sig ind Tune Erhvervs- & 

Centerforening efter en enig bestyrelsesbeslutning. Vi ønsker at stå sammen 

i Tune over for såvel stat (Lufthavn) som kommune, hvor Tune ikke bare skal 

udbygges uden hensyn til borgernes ønsker.  

 

Besøg på køreteknisk anlæg 

Vi havde et rigtig godt møde på Sjællandsringen 

Ca. 20 medlemmer havde tilmeldt sig 

Programmet var som følger: 

Velkomst ved afdelingschef Michael Malmquist, som fortalte om historien og 

anlægsarbejdet med Sjællandsringen. 

Intro til økonomisk kørsel  

Besigtigelse af bilparken og broen 

Tur med bus på banen 

Spisning med biksemad og spejlæg og 1 øl. 



 

Julearrangement  

Det er Tune Lokalråd, der hvert år arrangerer juletræstændingen den 1. 

søndag i advent. 

Vi fælder juletræet til Torv 1 i Hørkærgaards lille Lund. Træet køres til Torvet 

af Erik og vi sætter det op.  

Desuden står vi for de forskellige events, så som julemanden, der uddeler 

slikposer sponsoreret af SuperBrugsen, og så er vi heldige at Gløggen bliver 

sponsoreret at Tune Slagteren og Honninghjerterne bliver sponsoreret af 

Centerbageren. I år havde vi et godt samarbejde med Tune Kirke. 

Der deltog flere hundrede børn og voksne. 

. 

Film - Link indsættes her. 

En Præsentation af en dejlig landsby - Tune 

Vi ønskede at præsentere vor Landsby, kontaktede AD medie Danmark, de 

havde et koncept, 36 lokale virksomheder blev kontaktet, 

De ønskede alle at støtte Tune lokalråd med at lave en Film. 

Det blev en flot film som vi præsenterede i november 2021, desværre da 

Covid-19 var på sit højeste.  

 

Vælgermøde ved Kommunalvalget 

Den 27. oktober 2021 havde vi inviteret Byrådets partier til vælgermøde i 

Tune Hallen. 

En politiker fra hvert parti mødte op og med Dan Bjerring fik vi afleveret vore 

budskaber.  

       Spørgsmål til kandidater til Kommunalvalget. 

1. Plejehjem bygges i Tune, 8 års tilløb hvorfor? 

2. Trafikken gennem Tune skal stoppe nu, specielt Vestergade. 

3. Bach gruppen og dens ulovlige byggeri og håndværkernes beboelse 

på grunden. 

4. Ældreboliger skal bygges nu ved Tune Hallen. 

5. Tune landsby - udbygning bestemmes af borgerne, og ikke af 

tilfældige ansatte embedsmænd. 

6. Der er ingen respekt for Tune, aftaler holdes ikke. 

7. Borgerrespekt fra forvaltningen og TDC. 

8. Bodegaen skal fjernes eller bringes til at fungere, kommunen har 

brugt mindst 10 år på at gøre ingenting.  



9. Grusgravning skal ikke ske i folks baghaver, her har kommunen en 

opgave.  

10. Trafikkorridoren Ring 5, der arbejdes på at få den fjernet. 

Vort budskab blev afleveret, men blev det forstået? 

 
Plejehjem  
 

Godkendelse af udbudsbetingelser for grundsalg - nyt plejehjem i Tune 
21-014347 

Resume 

Byrådet besluttede i foråret 2020, at der skal opføres et nyt alment 
plejecenter med 75 pladser på et udpeget areal i Lundegårdsparken i Tune. 
Antallet af boliger blev af Byrådet den 20. september 2021 justeret til 72. 
 
Denne sag omhandler godkendelse af det udbudsmateriale, der skal ligge til 
grund for udbud af det afsatte areal og retten til at opføre og eje plejecentret. 
Funktionsprogrammet og udbudsbetingelserne er hoveddokumenter i 
udbuddet, som gennemføres blandt fire inviterede almene boligselskaber i 
løbet af første halvår 2022. 
 

Bliver bygget ved Lundegården, entreprenør bliver valgt i uge 22 2022.  

Borgmester besøg 

Bestyrelsesmøde den 19. maj 2021 

Borgmester Pernille Beckmann og  

Centerchef for Teknik og Miljø Anne-Sofie Degn  

Mødet afholdtes i Tune Hallen kl. 18.00 

1. Plejehjem (placering, tidsplan og inddragelse af Tuneborgere) 

2. Ældreboliger (plan) 

3. Lufthavn, støjzoner og miljø 

4. Trafikplan i Tune (hvorfor er vi ikke inddraget, vi har dog lavet 

 en Trafikplan) 

5. Vestergade har det hjulpet?  

6. Ring 5 

7. Udbygning af Tune i samråd. 

8. Kommunalvalg 

 



Tune Posten 

Avisen er blevet en dejlig succes for Tune og Dan holder politikere og 

forvaltning op på deres opgaver. Tune lokalråd har en hel side hver gang. 

 

Opgaver for Tune Lokalråd i 2022 

Vi ved at de opgaver der ligger i Tune Lokalråd er lange varige projekter, ikke 

nogen man for succes med lige i næste uge, man skal have tålmodighed og 

udholdenhed. 

Trafik i Vestergade   Inger 

Hastighed gennem Tune   Inger 

Trafikplan for Tune   Inger 

By - forskønnelse    Torben K 

Cykelstier til Karlslunde   Torben B 

Vi har netop erfaret nu at der er blevet afsat 1.4 million kr. til cykelstier i Tune 

Som forvaltningen har bedt os om at være med til at vælge.  

TDC nedgravning af kabel og rør      Torben K, Sven 

Plejehjem & ældreboliger i Tune Torben B. 

Byggeri på Spæncom grunden  Sven. 

Tune skal ikke være større  Sven. 

Grusgravning i Tune.  Torben B. 

Støjzoner fra Lufthavn  Sven. 

Ring 5 motorvej    Sven. 

Nye opgaver?    

Medlemmer til Tune Lokalråd  Lise. 

 

Aktiviteter  

Forårstur med Hedelands banen.  Lise, John Stampe 

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.15 til ca. 13.45 



Tune Lokalrådsforening har planlagt en tur med Hedelands Veteranbane for 

medlemmerne af Tune Lokalrådsforening i anledning af Banens 45 års 

jubilæum. 

Til frokost vil Tune Lokalrådsforening være vært med to sandwich, samt en øl 

eller vand pr. person. 

Tilmeldingsfristen er fredag den 1. april 2022. 

Der kan deltage 40 personer i alt, og der vil være en egenbetaling på 30,00 

kr. pr. person, der deltager. 

Betalingen skal indbetales ved tilmeldingen. 

Tilmelding sker på Tune Lokalråds hjemmeside. 

Se nærmere i Tune Posten og mail tll medlemmerne 

 

Tur til Lufthavnen besøg.   Bernt F. 

Det var alt for denne gang, men i må meget gerne stille spørgsmål, så skal vi 

gøre vort bedste for at besvare dem. 

 

Sven Edelmann 

Formand 


