Til Furesø Kommune
Udvalget for byudvikling og bolig

Farum, den 5. marts 2020.

Kære Medlem af UBB,
Furesø By og Land har på sit bestyrelsesmøde i går drøftet punkt 8 på jeres dagsorden til jeres
møde i dag kl. 16.
Beslutning: 2. behandling af Forslag til Lokalplan 146 med Tillæg 8 - Boliger, liberalt erhverv og
offentlige formål ved Farum Kulturhus - sendes i høring
Sagsnr. i ESDH: 20/937
Især spørgsmålet om Den Gamle Skole (de bevaringsværdige gule bygninger).
I den anledning skal bestyrelsen for FBL henstille at udvalget overvejer mulighederne for at
udskyde planerne om at udlægge Den Gamle Skole til boligformål og ikke til offentlige formål.
På de offentliggjorte skitser fremstår det samlede bygningskompleks (de 3 fløje) efter ombygning
og indretning af boliger noget bastant anderledes end den nuværende eksisterende
bygningsmasse.
De tegnede kviste, vinduer og haver virker meget dominerende, ligesom midter sektionen får et
helt andet udseende end den nuværende facade.
Vi skal derfor foreslå udvalget at udskyde beslutningen om bygning af boliger og indtil videre
anvende Den Gamle Skole til kulturelle formål. Til f.eks. udvidelser af lokalhistorisk arkiv og
Immigrations Museet.
Når Bybækskolen nedrives, vil der i denne del af kommunen mangle lokaler til fritidsaktiviteter.
Ved den tidligere foretagne SAVE registrering er den bevaringsværdige værdi hævet. Vær
opmærksom på at ønsket om kompleksets bevaring oprindeligt ikke har taget sit udgangspunkt i
hvordan bygninger kommer til at se ud efter en evt. ombygning til boliger.
Kompleksets facader foreslås nænsomt restaureret uden kviste og indrettet til udstillinger og
mødelokaler.
Alternativt vil vi foreslå udvalget kun at anbefale boliger i de 2 fløje, nord og syd fløjene.
Med venlig hilsen,
for Furesø By og Land og interessegruppen Den Gamle Skole
Søren Rasmussen
Formand Poul Lüneborg
Kålundsvej 6A, 3520 Farum
Tlf. +45 44 95 04 72, mobil: +45 23 31 05 21
poul.luneborg@gmail.com
www.furesoebyogland.dk
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