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Hillerød skal være en Smart City
STATUS: Hillerød
Byforum vil se på
mulighederne for
at få kortlagt bevægelsesmønstrene i
bymidten i et forsøg
på at sikre den bedste infrastruktur.
HILLERØD: Hillerød Byforum har gennem det sidste
år arbejdet med blandt andet Torvet og parkering,
og nu kaster foreningen sig
over nye fokusområder.
- Der er meget at tage fat på.
Den problematik omkring
parkering og trafik vil blive ved med at være der. En
anden ting er en yderligere
digitalisering af bymidten.
Vi skal udvide den for at få
mere styr på, hvordan folk
bevæger sig i gaderne, så vi
kan sikre den bedste infrastruktur. Det går ud på, at
man sætter Wifi-punkter op
i gaderne, der måler hvor
mange mennesker, der går.
Det kunne jo være, at folk
bevæger sig rundt i byen på
én måde, og vi tror, at folk
bevæger sig på en anden.
Så kan man risikere at lave
uhensigtsmæssige tiltag. Vi
skal være en såkaldt smart
city. Og vi skulle gerne have
det til at fungere i løbet af de
næste par år, fortæller Erik
Helmer Pedersen, direktør i
C4 og Hillerød Byforum.
Derudover er der brug for
fokus på at blive en renere
by.
- Vi skal i gang med at se
på vedligeholdelsesstandarden. Hvad gør vi for at få en
fin og ren by? Hvis standarden skal være højere, hvem
skal så betale for det? Er
det butikkerne, ejendomsejerne, kommunen? Det er
sindssygt vigtigt, siger Erik
Helmer Pedersen.
Der er brug for en generel
adfærdsændring,
mener
han:
- Hvordan får vi håndhævet de regler, der i dag findes,
som er ganske udmærkede,
og som på autonom vis bliver overtrådt gang på gang?
Hvordan får vi lavet en kultur, hvor vi tager hensyn til
hinanden og hjælper hinanden med at huske på at samle
op? Det gælder røg, støj og
møg, siger han.

90 medlemmer og interesserede i Hillerød Byforum var i denne uge på byvandring i forbindelse med årsmødet i foreningen. 
Pedersen.

På byvandring

Meget er sket på et år

Hillerød ByForum blev stiftet i marts 2017. Foreningen
samler Hillerød Bys handelsliv, liberale erhverv,
ejendomsejere,
kulturen,
frivillige og kommunen i
én samarbejdende enhed.
Konstruktionen er kendt i
udlandet under navnet town
center management, tcm,
hvor offentlige og private
indgår et samarbejde for at
sikre den bedst mulige byudvikling.
På onsdag skal byrådet

Direktør i C4 og Hillerød Byforum fortæller om nogle af de ting, som foreningen har haft fokus på i løbet
af året, blandt andet mere liv på Torvet og portalen hillerød.nu.
tage stilling til en helhedsplan for Torvet og et forslag
om fleksibel parkering i bymidten, som har været fokusområder, som Byforum
har arbejdet med og givet
sine indspark til.
- Jeg er rigtig godt tilfreds

med Byforum her et år efter
vi startede. Vores fire nøgleord i foreningen er »Innovation, koordinering. beslutningskraft og handlekraft.
Det er de ord, vi startede op
på. Handling skaber resultater, det kan vi jo se. Hvis vi

gør noget, så sker der noget.
Der er mange omkring bordet, der sidder og finder de
ting, der er bedst for byen.
Dialog giver nogle gange
længere beslutningsprocesser, men det er grundigt arbejde, fortæller Erik Helmer

Tirsdag i denne uge var omkring 90 af byforums medlemmer og interessenter
samlet for at høre, hvad Byforum har opnået i året, der
er gået, og hvad der venter.
Hillerød ByForum har i
årets løb haft en lang række arbejdsområder, blandt
andet hvervning af nye medlemmer,
medlemsfordele,
miljøstationer, kommunikation, aktiviteter, unødig
færdsel og parkering i gågaden, Hillerød.nu, fleksibel
parkering, torvegruppen,
find vej og fleksible byrum.
Årsmødet blev indledt med
en byvandring, hvor medlemmerne kom rundt til
Torvet, Søstien og Posen for
at høre, hvad der bliver præsenteret for politikerne på
byrådsmødet på onsdag.
- Der var udbredt stor tilfredshed med, at man lægger op til at bevare den skrå
hældning på Torvet og bevare den arkitektur, der er
nu. Vi har også haft fokus
på åbne og lækre passager
fra Slotsgade ned til søen,
hvor vi håber, at flere ejendomsejere har lyst til at åbne
gårde og haver. Vi sluttede
af på Posen, hvor vi hørte
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Det går ud på, at
man sætter Wifi-punkter
op i gaderne, der måler
hvor mange mennesker,
der går. Det kunne jo
være, at folk bevæger
sig rundt i byen på
én måde, og vi tror, at
folk bevæger sig på en
anden. Så kan man risikere at lave uhensigtsmæssige tiltag. Vi skal
være en såkaldt smart
city. Og vi skulle gerne
have det til at fungere i
løbet af de næste par år.
Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 og Hillerød Byforum

om den nye legeplads, som
skal opføres og indvies til
jul, fortæller Erik Helmer
Pedersen.
bjørkman

