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FREDAG
13.30: Præstegårdslængerne 

ved Farum Kirke: Kaffe-
samvær. Farum Sogn.

18.30: Galaksen: Koncert med 
skolekorprojekt og Furesø 
Musikskole.

LØRDAG
11.00-12.00: Værløse Bymidte: 

Klimapåmindelser. Klima-
bevægelsen Furesø - kli-
mavalg.nu

11.00-17.00: Skovhuset: Ud-
stillingen I skovens dybe, 
stille ro.

13.00-16.00: Hangar 2: Åbent 
hus i Værløse Flyhistorisk 
Hangar.

FURESØ: Der bliver 11 lister 
og 89 kandidater at vælge 
imellem, når borgerne skal 
vælge de 21 medlemmer af 
Furesø Byråd. 

Kommunalvalget finder 
sted den 16. november, men 
allerede fra den 5. oktober 
kan der brevstemmes.

Fra i dag tirsdag den 5. ok-
tober er det muligt at brev-
stemme til kommunal- og 
regionsrådsvalget. Stem-
meafgivningen foregår i 
Borgerservice i både Farum 
og Værløse. Her vil det være 
muligt at bestille tid, men 
man kan også vælge at duk-
ke op. Dog kan man undgå 
ventetid ved at benytte tids-
bestilling.

Fra den 1. november vil 
det ligeledes være muligt at 
brevstemme uden tidsbestil-
ling i Atriet på Furesø Råd-
hus.

Brevstemmeafgivningen 
foregår helt frem til 12. no-
vember kl. 16.00.

Følgende lister er 
godkendt til opstilling til 
kommunalvalget:
A – Socialdemokratiet (21 
kandidater)
B – Radikale Venstre (8)
C – Det Konservative Folke-
parti (11)
D – Nye Borgerlige (2)
F – SF - Socialistisk Folke-
parti (6)
I – Liberal Alliance (8)
O – Dansk Folkeparti (5)
V – Venstre, Danmarks Li-
berale Parti (11)
Æ – Frihedslisten (2)
Ø – Enhedslisten - De 
Rød-Grønne (10)
Å – Alternativet (5)

89 kandidater 
klar til valget 

Debat

Tak fordi, I spørger ind 
til vores holdning om 
friplejehjem.

Vi er for friplejehjem 
som kan være en god 
ekstra valgmulighed i 
ældreplejen for borgerne 
i Furesø.

Når vi stemte imod, at 
der allerede nu skal be-
sluttes at der skal være 
friplejehjem på Nyve-
stergårdsvej i de gamle 
Widex-bygninger, så er 
det fordi et enigt Planud-
valg, har besluttet at der 
skal udarbejdes en sam-
let udviklingsplan for 
området.

Vi ønsker ikke at fore-
gribe arbejdet med denne 
udvikling som er det sid-

ste store udviklingsom-
råde i Furesø. Området 
er stationsnært og er i 
dag udlagt til erhverv.

Vi skal have en samlet 
plan for området, før vi 
ændrer anvendelsesbe-
tingelserne og så skal vi 
sikre os, at det også frem-
over er muligt at have er-
hvervsområder og lokale 
virksomheder i Furesø.

Det håber vi meget, at vi 
kan samarbejde med jer 
konservative og andre i 
byrådet om.

 

Lene Bang (S). Næst-
formand i udvalget for 
byudvikling og bolig 
& Matilde Powers (S). 

Formand for Udvalg for 
sociale forhold, sundhed 

Kære Konservative

HARESKOV: Flere års mål-
rettet arbejde med kvinde 
og pigefodbold i Hareskov IF 
fik i lørdags en foreløbig kul-
mination, da klubbens før-
stehold rykkede op i Serie 1. 

Holdet tabte ganske vist 1-2 
til Ledøje-Smørum, men da 
de andre resultater tikkede 
ind, stod det klart, at holdet 
er rykket op en runde før tid. 

Cheftræner Frank Hen-

riksen og de dygtige fodbold-
kvinder fejrede opryknin-
gen med champagnesprøjt. 

Oprykning fejret med champagnesprøjt

Træner Frank 
Henriksen fik 
c h a m p a g n e 
så hatten pas-
sede, da Hare-
skov IFs kvin-
der fejrede 
oprykningen. 
Privatfoto. 

BEVARING: I august 
1970 samledes små 
hundrede menne-
sker i et lokale på 
Farumgård for at 
starte foreningen 
Det Gamle Farums 
Venner, som siden 
blev til Furesø By og 
Land. Nu er det tid 
til 50 års jubilæum 
på lørdag i Præste-
gårdslængerne. 

FARUM: Der var et overord-
net mål, da Ruth Riis-Han-
sen åbnede dørene på Fa-
rumgård til stiftende gene-
ralforsamling i Det Gamle 
Farums Venner. En række 
engagerede borgere var be-
kymret for følgerne af den 
markante udbygning af 
Farum. Målet var at sikre 
bevaring af eksisterende 

bydele og bygninger for ef-
tertiden.

En arbejdsgruppe blev 
nedsat og den 26. januar 
1971 stiftedes på et møde på 

Williams Hotel i Farum for-
eningen Det Gamle Farums 
Venner.

Sådan har det været lige 
siden. Det Gamle Farums 

Venner blev til Farum By & 
Land og ved kommunesam-
menlægningen Furesø By 
og Land. Ikke mindst den 
afdøde arkitekt Bernt Pe-
tersen satte sit store præg 
på udviklingen af området, 
som formand for foreningen 
gennem mange år.

- Efter de mange års arbej-
de med at sikre bevarelsen 
af kommunens identitets-
skabende bevaringsværdi-
ge huse og bymiljøer, er der 
fortsat brug for foreningens 
indsats. Det skyldes først 
og fremmest den markante 
udbygning af Furesø kom-
mune, som vi er vidne til i 
disse år. Hertil kommer en 
kedelig tendens i tiden, hvor 
mange ældre huse købes 
med henblik på nedrivning 

for at give plads til nybygge-
ri, som kun undtagelsesvis 
er tilpasset til omgivelserne, 
fortæller formand Poul Lü-
neborg.

Borgmester gæster 
jubilæumsfest
Furesø By og Land fejrer 
sit 50-års jubilæum på lør-
dag den 9. oktober i Præste-
gårdslængerne ved Farum 
Kirke.

Markeringen af den run-
de fødselsdag er blevet ud-
skudt som følge af Covid-19 
restriktioner, sommerferie 
m.v. Men på lørdag sættes 
vi alle sejl til for at markere 
jubilæet. Programmet for 
dagen omfatter udover mar-
keringen af den runde fød-
selsdag, uddeling af forenin-
gens diplomer for god byg-
ningskultur ved borgmester 
Ole Bondo Christensen samt 
årets forsinkede generalfor-
samling. mikkel

Furesø By og Land fejrer jubilæum

VÆRLØSE: Der er behov for 
bedre viden om blandt andet 
trafikafviklingen, når Fu-
resø Kommune nu tager fat 
på arbejdet med en udvik-
lingsplan for Erhvervsom-
rådet Kirke Værløsevej.

Ifølge Egil F. Hulgaard og 
Lene Bang har den store in-
teresse for udviklingen af 
Erhvervsområdet ved Kirke 
Værløsevej vist behov for 
flere analyser og en udvik-
lingsplan for erhvervsom-
rådet.

Såvel byrådet som Udval-
get for byudvikling og bolig 
i Furesø Kommune har nu 
behandlet de ideer og for-
slag, der er indkommet i for-
bindelse med høringen om 
udvikling af erhvervsområ-
det Kirke Værløsevej.

Høringen løb fra den 29. 
marts til 25. juni 2021, og 
i perioden indkom der 36 
høringssvar og 13 bemærk-
ninger på CitizenLab. Der-
udover er der blevet afholdt 
borgermøde på Rådhuset 
den 16. juni 2021.

–  Processen omkring er-
hvervsområdet har helt 
bevidst været holdt meget 
åben. Der er mange hensyn 
at tage højde for. Forholdene 
for naboerne, alle grund-
ejerne, virksomhederne og 
Furesøs udvikling skal hol-
des for øje. Vi vil gerne sik-
re, at området forskønnes og 
udvikles optimalt, hvis an-
vendelsen ændres. Samtidig 
skal vi sikre erhvervsmulig-
heder i Furesø Kommune, 
så vi kan tilbyde lokale ar-

bejdspladser, reducere be-
hovet for pendling og spare 
tid og CO2, siger Egil F. Hul-
gaard (K), der er formand 
for Udvalget for byudvikling 
og bolig i Furesø Kommune.

–  Derfor glæder jeg mig 
også over, at så mange bor-
gere og interessenter har gi-
vet udtryk for deres forslag 
og ideer til, hvordan arealet 
kan udvikles og anvendes. 
Det giver os et godt udgangs-
punkt for det videre arbejde. 
I udvalget har vi besluttet 
at følge op på høringen med 
analyser af blandt andet 
mere konkrete forslag til, 
hvad området kan indeholde 
hvis den nuværende anven-
delse justeres, trafikafvik-
ling, overblik over forure-
ninger med mere, tilføjer 

han.
Borgernes og interessen-

ternes høringssvar spænder 
over en lang række emner, 
fortæller udvalgets næstfor-
mand, Lene Bang (S).

–  De emner, der har fået 
flest bemærkninger, er 
trafik, bynatur, boliger, 
erhverv, bygningernes ud-
formning og størrelse og 
tankerne om en uddannel-
sesinstitution i området. 
Politisk har der på byråds-
mødet også været drøftelser 
om, at et areal skal kunne 
bruges til offentlige for-
mål. Uanset hvad vi ender 
med, er der et helt særligt 
emne, der tages op i mange 
høringssvar; de trafikale 
udfordringer på både Kir-
ke Værløsevej, Ny Vester-

gårdsvej og Læssevej. Der-
for igangsætter vi nu også en 
trafikanalyse som del af det 
videre arbejde, understre-
ger Lene Bang.

I høringssvarene beskri-
ver flere borgere de eksi-
sterende udfordringer, og 
andre er kommet med nye 
løsningsforslag til trafikre-
gulering og infrastruktur.

For det videre arbejde med 
udviklingen af erhvervsom-
rådet ved Kirke Værløsevej 
igangsætter Udvalget for 
byudvikling og bolig der-
for nu en række analyser, 
herunder trafikanalysen, 
som med input fra borgere 
og grundejere skal ligge til 
grund for udarbejdelse af en 
udviklingsplan for området.

Høring kalder på flere analyser og planer 

Formanden for Furesø By og 
Land, Poul Lûneborg, byder 
velkommen til 50 års jubilæum 
lørdag i Præstegårdslængerne 
ved Farum Kirke. Arkivfoto.


