
9 grupper i alt Det gode forenings- biblioteks- og 
kulturliv 2 grupper 

Det gode ældreliv 2 grupper Det gode by- og handelsliv 1 
gruppe 

Det gode naturliv 1 
gruppe 

De fysiske rammer og 
sammenhænge i byrummene 
i Tune 1 gruppe 

Det gode børneliv 2 grupper 

Hvad er godt i 
dag? 

Idrætsliv, medborgerhus, bibliotek, 
idrætsforeningens kulturelle tilbud, 
rollatorklub, foredrag, E-sport, 
menighedscentrets udflugter, 
selvbetjening på biblioteket. 
 
Der er en oplevelse af fællesskab i 
Tune 
 
Foreningerne Tune IF, TuneNet, 
Tune Lokalråd og Vandværket 
fungerer rigtig godt 
 
 

Der er mange aktiviteter for ældre. ”Du 
kan gå hen til din idræt”. 
 
Der er mange ting tæt på, hvis du er fint 
gående kan du komme til indkøb af 
dagligvarer, til bus,  
 
Vi har et godt kulturliv. ”Vi har lige haft 
Jazz i haven”. 
 
Ny tilflytter: ”Tune har et godt image 
udadtil, det var det, vi blev tiltrukket af” 
 
Nemt at komme til Hedeland 
 
Gode busforbindelser – det er nemt at 
komme både til Roskilde og Greve 
 
Det er dejligt at naturen er tæt på 
 
Det lille samfund – god at kende 
hinanden og godt fællesskab 

Der er stor opbakning blandt 
Tune-borgere til at støtte lokal 
handel og lokalt initiativ 
 
Tune by Night er et godt 
arrangement med stor tilslutning 
fra Tune-borgere  
 
Brugsuddeler/Brugsen er gode til 
at tage initiativ fx ved at købe 
samtlige billetter til cirkus, som 
sikrer at cirkus kommer igen. 
 
Butikkerne i centret er – på nær 
en enkelt - udlejet/fungerende. 

De naturområder, der 
eksisterer omkring Tune 
allerede, blev fremhævet 
som positive for byen: 
Hedeland, Tune Skov og 
området omkring 
golfbanen (inkl. 
hjertestien).  
 
Områdernes kvalitet og 
forvaltning er på højt 
niveau og sættes pris på af 
borgerne i Tune.  
 

At 600S har hyppig drift 
 
Adgang til grønne områder 
tæt på, herunder Hedeland og 
golf 
 
Tune IF 
 
Den lille skov ved 
borgerhuset/Lundegården 
 
Meget kan lade sig gøre for 
alle aldersgrupper inden for 
kort afstand 
 

Foreningslivet, at man som 2-årig fx 
starter til tumlingegymnastik og så går 
det videre derop ad 
 
At der er grønne områder mellem 
grundejerforeningerne 
 
At ungerne kan gå på ”tour de 
legeområde/legeplads” 
 
At det er en lille by med én skole (dog 
to matrikler), så folk kender hinanden 
 
At der er et trygt indskolingsmiljø med 
nærområdets institutioner mv. 
 
Størrelsen på Tune by og omgivelserne 
fungerer godt. Alt er i cykelafstand og 
der er gode cykelforhold. 
 
Der er trygt og det er godt at vokse op 
og være barn i Tune. 
 
Der er et stærkt foreningsliv i Tune og 
et godt fællesskab. 
 
Gode pasnings-, skole- og 
klubmuligheder. 
 
0.-3. klasses SFO i Lunden fungerer 
godt. 
 
Multibanen ved hallerne fungerer rigtig 
godt. 

Drømme? Lokalhistorisk forening 
 
Stort medborgerhus 
 
multisal til koncerter, teater, 
dilettant teater mm. 
 
Tog i Hedeland kunne køre helt til 
Tune 
 
Den gamle bodega blev lavet om til 
café (eller noget andet hyggeligt) 
 
mere liv og betjening på biblioteket 
(og sikkerhed for at det bliver). 
Kirken vil gerne have brugsret til 
områderne omkring biblioteket – 
så kunne der blive mere liv.  
 

Drømmen er, at man kan blive boende i 
Tune igennem hele livet: 
At man kan flytte hen til et mindre 
(bo)fællesskab når man flytter fra 
hus/mister sin ægtefælle, så man 
undgår at sidde alene og opleve 
ensomhed. 
At man kan flytte i plejehjem som par 
 
At man kan få ordentlig hjælp når man 
bliver syg, ikke en SOSU fra vikarbureau 
men af fast ansatte. 
 
Mange flere mindre, senior- og 
ældreboliger i Tune 
 
Mindre lejeboliger, fx rækkehuse 
 
Bevare biblioteket 
 

At Tunecentret bliver et sted, 
hvor man har lyst til at være og 
opholde sig. Et sted som ikke 
alene tilbyder handel, men et 
byrum/miljø, som ’bare’ er rart 
at besøge og opholde sig i. 
 
At Tune får et egentlig cafe- og 
restaurantmiljø i tilknytning til 
centret 
 
At tune får flere byrum med fx 
udendørs træningsfaciliteter og 
padletennnis. Plænen på 
Østergade nævnes som et 
område, der kan udvikles på. 
 
At der laves en scene i Tune-
centret, så der kan afholdes 
koncerter og andet 

At der etableres bedre 
forbindelser for cyklister 
og gående mellem Tune 
by og Hedeland.  
 
At der etableres bedre 
forbindelser for cyklister 
og gående mellem Tune 
by og de rekreative 
områder i det øvrige 
Greve Kommune 
(herunder stranden). 
 
At der etableres en 
asfalteret cykelsti gennem 
Hedeland mod Reerslev, 
som supplement til den 
farlige landevej – gerne 
med beplantning som 
afskærmning for vind.  

At cykelstierne vedligeholdes 
 
Cykel/gangsti ud af Tune som 
forbindelse til de rekreative 
områder 
 
Cykelsti til Stærkende og 
Hedehusene 
 
Cykelsti til Karlslunde 
 
Understøtte Hedeland 
 
Omfartsvej for at aflaste 
bymidten: F.eks. Stærkendevej 
til Tjæreby 
Eller Hedelandsvej v/ 
Rockwool 
 

Sikker cykel- og fodgængertrafik for 
børn (og unge, og voksne).  
 
Tilstrækkeligt med institutions- og 
skolepladser, så man som barn ikke 
skal have sit børneliv inde i Hundige 
eller Karlslunde, men dér hvor man 
bor, og så forældrene kan få 
hverdagens logistik til at hænge 
sammen 
 
At man som udfordret ung ikke går fra 
barn til voksen, når man er 18 år (fx 
stadig yngre, indre alder, hvis man har 
ADHD eller autisme) 
 
At der er et drømmesamarbejde 
mellem institution og skole 
 
svømmemuligheder i nærheden 



At få ”Byporte” ved alle Tunes 
indfaldsveje, eks. med 
blomsterkummer eller andet, der 
byder velkommen og viser at Tune 
er et rart sted at være 
 
fartbegrænsning i hele Tune 
 
En ekstra hal og en svømmehal 
 
Et Kulturhus med muligheder for 
bl.a.: Biograf med frivillige, 
Udstillinger, Koncertsal 
 
Bruge Biblioteket mere som 
kultursted 
 
Aktiv musikskole 
 
Et blomstrende Kunst og kulturliv, 
som er lige så aktivt som 
Idrætsforeningen 
 
Bruge ”Forten” (Det grønne 
område bag Pensionistcentret) som 
markedsplads evt. 
Middelaldermarked 
 
Udarbejde en Tune hjemmeside, 
med de aktiviteter der foregår i 
Tune 
 
Tilbud til de unge á la 
Ungdomsskolen i ”gamle dage” 
 
Kulturtilbud med mulighed for 
fastholdelse af de unge, de ældre 
og tilflyttere 
 
At undersøge hvad de unge gerne 
vil og evt. oprette et ungdomsråd 

Biograf 
 
Svømmehal og/eller varmtvandsbassin 
til træning og til genoptræning fx efter 
operationer 
 
Generationsskifte i boligmassen af store 
parcelhuse og villaer 

 
At Hedeland udvikles i forhold til 
unges behov. De unge er 
udskældte og der mangler et 
område, hvor soundbox, liv og 
glade dag er tilladt.  
 
At der tænkes i at udvikle 
handelslivet mod Greve Landsby. 
Denne del af byen er ikke 
underlagt restriktioner ift. 
støjzoner og kan servicere Tune-
borgere, som bor langt fra 
centret og tiltrække handel fra 
især Greve Landsby 
 

 
At der kan etableres 
skøjtebane på 
regnvandsbassiner på 
Tinggårdsvej.  
 
Gøre området omkring 
regnvandsbassiner på 
Tinggårdsvej mere 
naturrigt og tilgængeligt 
som rekreativt område for 
borgerne. 
 
At områder, der er 
forurenet, håndteres med 
henblik på efterfølgende 
beplantning. 
 
At naturen i Tune by får 
større biodiversitet – men 
i balance mellem det vilde 
og vedligehold 
 
At opsamlet regnvand 
langs byggeri på 
Rendebjergvej udnyttes til 
havevanding. 

Sikre buslinjerne, så der er 
nem adgang til 
ungdomsuddannelser, ellers 
flytter tilflytterne igen 
 

 
At der er sammenhæng i 
planlægningen. 
 
En holistisk og proportioneret plan 
samt en langsigtet vision for Tune.  
 
Gode trafikale forhold omkring skolen, 
når der skal hentes og bringes. 
 
Én skole – én matrikel, hvor der følger 
økonomi med til at skabe en attraktiv 
skole i de rammer der er. 
 
Større udearealer til børnene. 
 
Et småbørnsmiljø i Lunden – husk at 
tænke de små børn ind i 
planlægningen. 
 
Et sted hvor de unge kan gå hen med 
mulighed for at købe/trække en 
sodavand, snack eller lign. – f.eks. en 
skatebane. 
 
Et kulturcentrum med mulighed for 
mangeartede aktiviteter – også for de 
13-17-årige. 
 

Potentialer? Samskabelse, ikke kun indenfor 
ældreområdet, men alle mulige 
andre steder, bibliotek f.eks. 
 
Aktiviteter på og omkring skolerne 
bør være mere synlige 
 
Der er et rigt foreningsliv i Tune, 
som kunne byde ind med kunst og 
kultur oplevelser. Der er mange 
gode lokaler rundt om i Tune eks. 
Borgerhuset, Pensionistcentret, 
Skolerne, menighedscentret og 
Biblioteket som ville kunne bruges 
 

Gode udbygningsmuligheder hvis 
støjzonen fjernes 
 
Omdannelse af større boliger til flere, 
mindre seniorboliger og evt. 
bofællesskaber 
 
Hvis der bygges flere etplansboliger, vil 
flere ældre vælge at flytte i sådanne 
 
Ældreboliger specifikt (med fortrinsret) 
til dem, der bor i Tune i forvejen 
 
Lave et mere spændende centerområde 
– pladsen er der, men den skal aktiveres 

Der er potentiale i et 
formaliseret samarbejde mellem 
Greve Kommune og centret for 
at skabe mere liv i centret: 
Det vedrører drift af 
udearealer(ukrudtsbekæmpelse), 
snerydning, juleudsmykning, 
beplantning, borde/bænke osv. 
Det vedrører også den 
langsigtede udvikling af centret    
 
Der bør bygges flere boliger 
omkring og evt. oven på centret. 
Det vil gøre kundegrundlaget 
større 
 

Området syd for 
parkeringsplads ved 
Lundegårdshegnet 
udnyttes bedre, så det 
åbner for adgang for 
borgerne.  
 
At fredskovsområdet i 
Lundegårdsparken 
naturplejes, så det åbner 
for rekreativt brug – 
eventuelt i forbindelse 
med byggeri af plejehjem i 
Lundegårdsparken.  
 

Genbesøge trafikplan for Tune 
 
Kulturcenter som 
samlingspunkt i sammenhæng 
med idrætshallerne: fx med 
Bibliotek, Ældrecenter, 
Svømmehal 
 
Bygge svømmehal samtidig 
med plejecenter 
 
Ældreboliger på Lunden (hvis 
skolen flyttes) eller ved 
Rendebjergvej (Nord) 
 

Mulighed for at bevare området 
Lundens skole ligger på, så man der 
kunne bygge andre institutioner (for 
der vil nok komme generationsskift i en 
del parceller med flere børnefamilier til 
følge) eller ældreboliger/plejecenter 
etc. 
 
En sammenlægning af skolerne på én 
matrikel fordrer en ny og forbedret 
trafikal løsning. 
 
For at afhjælpe det trafikale pres 
omkring Tune Skole i Lunden blev det 
foreslået at lave en vej bag om skolen, 
så man kan køre ind via Rendebjergvej.  



Det ville være oplagt at bruge det 
nye plejecenter til kulturoplevelser, 
samskabelse med nærmiljøet eks 
Skole og Borgerhus 
 
 

Der bør tænkes i at få flere 
liberale erhverv samlet i centret. 
Det vil trække flere kunder til. 
 
Der kan bygges videre på succes 
med Tune by Night med 
kvartalvise arramngementer, 
hvor man inviterer kultur- og 
fritidslivet ind og hvor Tune-
borgere kan have stader med 
salg af loppeeffekter, grøntsager, 
sy/strik mmm. 

Den røde mur mellem 
Tune Bibliotek og 
menighedscentret rives 
ned, så der bliver et mere 
åbent område, set fra 
Tune Parkvej. 

Er der stadig påtænkt 
udvikling ved Tinggårdsvej? 
 

 
Der er potentiale for, at man med én 
skole på én matrikel kan optimere på 
personale og få flere hænder. 
 
Frivilligheden er stor, men også under 
pres, og de ønsker sig kommunal 
støtte. 

Udfordringer? Vished om at biblioteket bliver 
 
problemer med tilladelser til 
udendørsfesten (Tune Fest), mange 
fra kommunen har aldrig været i 
Tune 
 
ting går i stå (byggetilladelser, eks. 
juletræ ved menighedscenter) 
 
Tuneborgere føler der bliver sagt 
nej fra kommunens side ”de finder 
nok frivillige”. 
 
Hvordan får Tune integreret 
tilflyttere i foreningerne og 
fællesskaberne i Tune? 
 
At få fastholdt teenagerne og dem 
under 50 år i foreningslivet- 
fællesskabet, samt få dem til at 
bidrage med frivilligt arbejde 

Mangler seniorboliger som man kan 
leje/købe. 
 
Hvis man ikke har bil eller er dårligt 
gående - så har man en udfordring. Der 
mangler f.eks. et busstoppested på 
Tinggårdsvej, det kan give et godt 
stykke at gå hen til nærmeste 
busstoppested. 
 
Kedeligt center 
 
Svært at komme til Karlslunde fra Tune 
 
Ældre- og seniorboliger tæt på 
plejecenter (har været undersøgt 
tidligere) 
 
Udfordringer for folk der bruger 
kørestol, rollator eller er dårligt gående 
med vedligeholdelsesgraden af veje og 
især fortov 
Specifikt problem med belægningen ved 
Brugsen – svært for dem i rullestol/med 
rollator 

Det er en udfordring at der ikke 
er fælles fodslag blandt lodsejere 
i centret 
 
Centret er dødt og mangler liv. 
Ingen opholder sig i centret. 
 
Støjzonerne forhindrer udvikling 
af centret. 
 
Det farlige t-kryds ved centret 
forhindrer især ældre mennesker 
i at komme til centret. Der er 
brug for større trafiksikkerhed 
Der mangler en omfartsvej fra 
Tjæreby-trafikken. Den bliver 
sendt gennem den gamle bydel 
og skaber utryghed 
 
Der mangler generelt sikre 
skoleveje med cykelstier i Tune 
 

Byområdernes natur 
bliver for vild, grundet 
manglende naturpleje og 
vedligehold. 
 
Trafikafvikling for især 
cyklister er forhindring for 
adgang til naturområder 
omkring Tune – og 
generelt i og omkring 
Tune by. 
 
Områder med forurenet 
jord, hvor beplantning 
bliver for tilfældig.  
 

4 etager (1,5 etage, men ikke 
på bekostning af det grønne 
 
Hvad er formålet med at 
bygge i højden? 
 
Arealreservation bør aflyses 
for at kunne udvikle Tune 
(transportkorridor) 
 
Kan Tune blive større? Hvor er 
der plads? 
 
Vil gerne have flere og 
varierede boliger for at kunne 
bevare by- og handelsliv 
 
Beregninger vs. Konkrete 
målinger i støjsagen. Kig på 
det konkrete, så vil mere være 
muligt 
 
Hvorfor udbygge Tune? ønsker 
ikke yderligere udbygning 
 
Overhold lokalplan for den 
gamle bydel 
 
Der var en klar plan for 
plejehjem, ældreboliger mm 
for 4 år siden. Den skulle man 
have holdt sig til. 
 
For høj hastighed gennem 
Tune 
 

Der er kommet en form for 
cykelforbindelse ud mod Tjæreby, men 
metoden er omdiskuteret. Nogle 
oplever den usikker at sende sit barn 
ud på, fordi bilisterne kører for 
voldsomt/hurtigt ud til siderne og kan 
overse cyklisterne, andre oplever, at 
det er normalt (fra Jylland) og fungerer 
fint. 
 
Der mangler lysreguleringer 
 
Der mangler cykelstier, bl.a. ud ad 
Tune, så de unge fx opfordres 
strukturelt til at cykle til 
Musicon/ungdomsuddannelser i 
Roskilde mm.  
 
Der mangler omfartsvej 
nedenom/sydom, da den ender blindt, 
og det formentligt ville kunne tage 
toppen af den tunge trafik gennem 
byen. Det opleves ærgerligt at byen 
skæres over af tung trafik. 
 
Der mangler institutionspladser 
allerede nu. 
 
Der mangler boligtyper til, når par 
bliver skilt, så familien splittes og 
børnelivet ikke kan fortsættes. Fx flere 
og forsk. størrelses lejeboliger og 
andelsboliger.  
 
At man gradvist mister byens grønne 
lunge (hvor plejecenteret er sat til at 
skulle bygges), det er dér byens børn 
samles til Sankt Hans mv.  
 
De trafikale forhold omkring skolen er 
et problem: 
 
Der er meget tung trafik 
 



Der er mange indfaldsveje til skolen og 
alt for meget trafik om morgenen ved 
Tunestenen/Tune Parkvej/Østergade. 
 
Rigtig mange børn bliver kørt i skole af 
fortravlede forældre, der glemmer at 
tage hensyn til de små trafikanter.  
 
Dobbeltrettet cykelsti er farlig og 
forstyrrer trafikken. 
 
Der er ingen faglokaler på skolen i 
Lunden 
 
Hvis skolen skal samles på én matrikel, 
kommer der til at mangle plads til SFO. 

 


