
 Beretning for ”Frederiksberg Lokalråd” / Sorø Kommune

Et aktivt år 2017

Beretningen tager afsæt i vedtægterne for Frederiksberg Lokalråd.

Lokalrådets formål er at søge indflydelse, skabe opmærksomhed om og tage initiativer på områder 
som:
a. planlægning og projektering af nye boligområder,
b. trafikforhold, herunder spørgsmål om trafiksikkerhed, cykelstier, fortove og kollektiv 

trafik m.v.,
c. den fysiske planlægning, herunder udlægning og indretning af rekreative arealer,
d. forsyningen af offentlige tilbud på det kulturelle og sociale område,
e. øvrige områder af almen interesse for Frederiksberg.

Det forløbne år har været et aktivt år for bestyrelsen, og vi har stort set arbejdet med de 
ovennævnte punkter i det forløbne år.

Høringssvar

Der er løbende høringer og vi svarer naturligvis på disse f. eks Banevej og de nye lejligheder på den 
gamle ungdomsskolens grund og senest de aktuelle problemstillinger: Smedevej og Rørstensgården

Puljemidler 2018

Vi har ikke søgt i første runde, men arbejder med forslag til yderligere forskønnelse/ kunst på 
Frederiksberg, ligesom vi gerne indgår i samarbejde omkring stationspladsen… 

Obelisken

Opstillet som vartegn for Frederiksberg, der savnes oprydning, en forespørgsel til Teknik og miljø er 
ubesvaret, så der må vi være civilt ulydige og selv rydde op uden sikkerhedskursus m.m.

Trafikforhold  

Vi har i det forløbne år haft Jørn Ole Hesselvig som repræsentant i Sorø Kommunes Trafikråd.

Den fysiske planlægning.



Endelig, endelig  er  vores fitnessbane færdig. Det har været en lang proces, der forhåbentlig 
afsluttes med uddelingen af puljemidler for dette år. 

Vi skal her ikke glemme, at vedligeholdelsen af stien i Rundskoven de seneste år er foretaget for 
lokalrådets penge, og at Henning Fischer og Jørn Ole Hesselvig klarer denne opgave.

Vælgermødet i samarbejde med skolen…

Sluttelig har vi aktivt deltaget i de møder, der er indkaldt i forbindelse med samarbejdet med de 
øvrige lokalråd. Men vi har meldt fra i en egentlig etablering af et fælles overordnet lokalråd, både 
fordi det indebærer en del yderligere møder, og fordi lokalrådene har meget forskellige interesser 
og formål.

Info-tavle ved Sorø Station.

Vi søgte om ekstra midler da der skulle fordeles et restbeløb på 100.000 kr. Vi ansøgte om 20.000 til
infotavle ved stationen, de midler fik vi  bevilget. Den nye infotavle blev endelig færdig i maj … og 
opsat. Tidligere sendte vi, en julehilsen gennem Sorø Avis fra Frederiksberg Lokalråd sammen med 
alle erhvervsdrivende på Frederiksberg, men dette skete ikke i år.

En ny mulighed

I vores årsplan for sidste år ville vi gerne etablere fællesspisning et eller andet sted på 
Frederiksberg, desværre blev vores tovholder på projektet så optaget af andre gøremål , så ideen er
der stadig.

Frederiksberg prisen.

De seneste modtagere af  Frederiksberg Prisen er cafeen Skotte & Stentoft på Stationen. Tidligere 
priser er uddelt til 

 Finn Bagger, som var en af initiativtagere til Lokalrådet og første formand for Frederiksberg 
Lokalråd

 Poul Pedersen, der ledede den tidligere Frederiksberg Brugs 

 Paw Brix, der reetablerede den gamle tankstation på Fyrrevej

 Søren Husted, bestyrer af Superbrugsen 

 Ole Jørgensen, der i mange år var en institution i Sorø Stations billetsalg m.m. 

 Vesthhuset, musikhus på Frederiksberg, 

Vi vil hermed opfordre alle medlemmer til i løbet af dette år at indstille kandidater til prisen for 
2018. Det kan I gøre på Lokalrådets Facebookside.
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