Farum, den 27.10.2020

Til Furesø Kommune
Center for By og Miljø
bme@furesoe.dk
Att. Simon Yonai Larsson, Civilingeniør, Trafikplanlægger

Vedr. Sags nr.: 20/14456
Dok.nr.: 129413/20
Vedr. Høringsbrev om forespørgsel om vejnavnsændring til Banktorvet

Furesø By og Land værdsætter at få lejlighed til at udtale sig i anledning af høringsbrev af 15-10-2020, hvori
kommunen oplyser, at man har modtaget en forespørgsel fra ejerne af de kommende boliger og Rema
1000 på Farum Hovedgade, om at ændre adresserne for disse bygninger.
Forslaget er at ændre boligernes adresse til Banktorvet 1 og Rema 1000 til Banktorvet 3.
Furesø By og Land skal i anledning af den foreliggende forespørgsel anføre:
Navnet "Banktorvet" består af ordene "torv" og "bank", der begge er problematiske i relation til en
eventuel ændret navngivning af Farum Hovedgade 48 og 50. Denne vurdering baserer foreningen på en
række forhold.
- Krydset, hvor Stationsvej støder op til Farum Hovedgade, kan ikke betragtes som et torv. Kommunens
Advisory Board om arkitektur blev i sagsfremstillingen til dagsordenens pkt. 17 til mødet den 16. januar
2020 i udvalg for natur, miljø og grøn omstilling citeret for at fraråde en egentlig plads og anden belægning
på kørebanen, da det er for lille et område til at skabe en egentlig plads, og da der ikke er tilstrækkeligt
incitament for fodgængere til at krydse gaden, idet der udelukkende vil være butikker på nordsiden af
Farum Hovedgade.

Furesø By og Land

side 1 af 3 sider

En pladsløsning vil betyde en meget usikker løsning for de bløde og færdselshandicappede trafikanter.
Hertil kommer, at den foreslåede løsning med cykelstier/fortove vil være en udformning svarende til resten
af Farum Hovedgade og Lillevangsvej. Der blev på baggrund heraf gjort op med overvejelserne om at skabe
en plads i forbindelse med den videre planlægning af området.
- Danske Banks bygning på adressen Farum Hovedgade 35 vil ikke blive omfattet af den foreslåede
navneændring, idet dette i givet fald ifølge kommunens administration vil være uforenelig med gældende
praksis på området vedr. ændring af adresser på ejendomme.
Det skulle i givet fald være netop denne bygning og dens mere end 100 årige historie, som skulle legitimere
den foreslåede navneændring.
- Danske Banks bygning på adressen Farum Hovedgade 35 er købt af Korf Ejendomme. Danske Bank har
besluttet at forlade bygningen i forbindelse med bankens omlægning af lokalafdelinger. Det betyder, at
området, som i folkemunde gennem mange år er kaldt "Frodes Plads", ikke længere vil være domineret af
en bank, som i givet fald skulle legitimere forslaget til navngivning af boligerne og butikken.
- Kommunens administration har tilsyneladende adopteret navnet "Frodes Plads", som blandt andet
benyttes i sagsfremstillingen til ovennævnte punkt på mødet den 16. januar 2020 i Udvalg for Natur, Miljø
og grøn Omstilling. Hertil kommer, at dette navn ofte benyttes i lokalpressen ved omtale af området.
- Korf Ejendomme og Rema 1000 har tilsyneladende ikke gjort sig dybere overvejelser om baggrunden for
den ønskede navneændring. Der er intet anført herom i akterne fra den aktindsigt, som FBL har begæret i
sagen i anledning af nærværende høring.
- Det antydes i korrespondancen mellem Korf Ejendomme og Rema 1000 og kommunen, at Danske Bank
flytter ind i et af de erhvervslejemål, som indrettes i stueetagen i ejendommen på Farum Hovedgade 48.
Dette udsagn står tilsyneladende ikke ved magt, idet kommunens medarbejder i en mail fra den 15. ds,
anfører, at kommunen ikke er vidende om, hvorvidt banken vil opretholde sin lokalafdeling på stedet i
fremtiden.
- En eventuel flytning af Danske Banks afdeling til et af lejemålene i Korf's ejendom bør imidlertid ikke
kunne legitimere en navneændring til "Banktorvet", idet der jo ikke er nogen garanti for, at banken vil
opretholde en sådan lokalafdeling i fremtiden.
- Nærværende høring er udsendt i offentlig høring den 15. ds. med en frist på 14 dage. Det forekommer på
denne baggrund stødende, at Korf Ejendomme og Rema 1000 allerede har forsynet området med et stort
reklameskilt med den foreslåede navneændring. Furesø By og Land finder det lidet stemmende med
respekten for demokratiske spilleregler, at forslagsstillerne ikke har kunnet vente på kommunens
stillingtagen til navneforslaget inden opstilling af navneskilte på stedet.
Furesø By og Lands bestyrelse skal på baggrund af ovenstående foreslå, at adresserne omdøbes til Frodes
Plads 1 og 3, idet området gennem mere end 2 generationer i folkemunde er kaldt Frodes Plads. Købmand
Frode Jensen var en driftigkøbmand, som i begyndelsen af 1960-erne overtog butikken på adressen Farum
Hovedgade 48. Det var Frode Jensen, som etablerede parkering i tilknytning til butikken og tog initiativ til
juletræstraditionen på hjørnet af Stationsvej/Farum Hovedgade, hvilket blandt andet førte til, at området i
folkemunde blev kaldt "Frodes Plads". Det giver på denne baggrund god mening at gøre dette navn til det
officielle navn for området, idet dette navn matcher de funktioner, der tænkes indrettet på de 2 matrikler.

Furesø By og Land

side 2 af 3 sider

Såfremt forslaget om at opkalde området efter købmand Frode Jensen ikke kan godkendes, skal Furesø By
og Land opfordre til, at fastholde adresserne Farum Hovedgade 48 og 50 for de 2 ejendomme, idet dette
giver en klar og utvetydig beskrivelse af placeringen af de kommende boliger og Rema 1000 butikken.
Forslaget "Banktorvet" forekommer foreningen fremmed for området og leder tankerne hen på en
forstadsbebyggelse. Furesø By og Land har i sit høringssvar fra den 5. september 2020 til kommunens Plan
og Agenda 21 Strategi understreget vigtigheden af, at kommunen fastholder sin egen identitet præget af
naturen og de forskellig lokalområder.

Med venlig hilsen Poul Lüneborg, formand
Furesø By og Land
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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