Forum:

Borgermøde om Bregnerød Kro

Tid:

28. marts 2022 klokken 18.30-20.00

Sted:

Furesø Rådhus

Deltagere: Furesø Kommune:
Claus Torp, Direktør
Morten Jepsen, Centerchef
Anny Toftkær, Afdelingsleder
Camilla Bjerregaard Kristiansen, Byplanlægger
Oliver Ter-Borch, Byplanlægger
Bettina Ugelvig, Formand for Planudvalget
Flere byrådsmedlemmer
Bregnerød Kro:
Jesper Djørup
Peter Djørup
Finn Skovboe Pedersen
Peder Elgaard, Elgaard Architecture
Ca. 30 borgere
Mødeleder: Bettina Ugelvig
Referent: Oliver Ter-Borch

1.
Velkomst v/ Betina Ugelvig
Udvalgsformanden bød alle velkommen til borgermødet og fortalte kort om
projektet.
2.
Proces for planlægning v/Claus Torp
Claus Torp gennemgik processen for lokalplan og kommuneplantillæg.
3.
Præsentation af projekt af arkitekt Peder Elgaard.
Arkitekt Peder Elgaard gennemgik projektet, som det ser ud på nuværende
tidspunkt.
Bagefter var der enkelte opklarende spørgsmål

29. marts 2022
Kontaktperson:
ltb3
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

4.
Workshop ved bordene
Deltagere blev bedt om at drøfte to spørgsmål ved i grupper.
-

Hvad synes du om at Bregnerød Kro skal udvikles?
Hvilke forhold skal lokalplanen tage særlig hensyn til?

Der er var en god drøftelse blandt deltagerne ved bordene. Deltagerne blev bedt
om at skrive deres forslag og ideer ned.
Følgende synspunkter og holdninger kom til udtryk i workshoppen
- Opbakning til hotellejligheder – ikke boliger
- Kroen skal udvikles – det kan ikke blive værre end det er
- Ærgerligt hvis krofunktion forsvinder
- Ønske om Cafe, restaurant eller lignende for offentligheden
- Læg busrute gennem Bregnerød – vil også hjælpe i forhold til parkering
- SAVE-vurdering nødvendig før der træffes beslutninger
- Bygningen bør bevares, da det er kulturarv.
- Der mangler overnatningsmuligheder i Furesø
- Bebyggelsesprocenten er ikke ordentligt udregnet.
Planlægningen skal tage hensyn til:
- Støj
- P-forhold
- Indkig til naboejendomme
- Udtryk og materiale skal vælges med respekt for historie og omgivelser
- Sikre trafikforhold – særligt supercykelstien
- Typen af gæster. Gerne længere ophold eksempelvis over 6 måneder
- De omkringliggende bygningers volumen

Inden borgermødet var der åbent hus på Bregnerød Kro, hvor ca. 50 borgere
besøgte kroen.
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