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Konkret prioriteringsliste til Furesø Kommune om siddemiljøer og øvrige forskønnelser på Værløse
Bymidte
Først og fremmest tak for sidst. Tak for et godt og konstruktivt møde.
Vi har nu drøftet forskellige ønsker til tiltag på Bymidten – og som aftalt har vi været ret konkrete og
har udarbejdet en prioriteringsliste. Vi mener, at fokus på Torvene og deres respektive identitet er
vigtigt for at fremme aktiviteten på Bymidten og samtidig invitere til ophold.
På nedenstående prioriteringsliste har vi primært fokuseret på Strøggaden og StrøggadeTorvet og på
DelikatesseTorvet. Denne prioritering skyldes, at EventTorvet meget snart beriges med en Bypark og
KulturTorvet har netop fået tilført en glasoverdækning.
Prioriteringsliste – 5 punkter:
StrøggadeTorvet








Bænke på trappen. Skal ske ved træbeklædning i stil med de øvrige ny-etablerede bænke på
Bymidten. Nordea Ejendomme er adspurgt i f t tilladelse og har som udgangspunkt nikket ja.
De vil dog godt se et udkast til udformningen af dette inden endeligt tilsagn. Vi har vedlagt et
billede, som vi også har brugt i vores strategiplan. Vi indhenter gerne et tilbud på et sådant
projekt.
Øvrig seating på StrøggadeTorvet. Vi ønsker et siddemiljø, der forskønner Torvet og også
gør det interessant at besøge. En ”sidde-skulptur” af en art, vil være at foretrække. Gerne
noget i niveauer – så man dels kan bruge det til at klatre på og dels kan bruges til at spise
ved. Derudover kan ”sidde-skulpturen” bruges til både podie og publikums-seating. Her står
vi også gerne for at få indhentet et tilbud
Plantekasser i Strøggaden. Der mangler noget grønt i Strøggaden. En del af butikkerne har
selv finansieret nogle fantastisk flotte plantekasser – og vi vil gerne hjælpes på vej med lidt
mere. Plantekasserne skal være med græsser, så de matcher de øvrige i gågaden. Selve
plantekassen skal være i ”rustet jern”. Dette udtryk passer godt til de røde sten og til de
plantekasser, der er på Bymidten i forvejen. Her har vi også vedlagt et billede.
Plantekasserne skal bores ned i betonen.
Runde ”markedsrotunde” ved Sushi og Anne Kirchh. Denne bruges aldrig – og står bare og
ser træt og slidt ud – billede vedlagt. Virkeligt et dårligt image for Bymidten. Denne vil vi
gerne have fjernet – og i stedet have sat en bænk enten i stil med den, der findes på
legepladsen eller også kunne vi bruge nogle af de gl og slidte bænke og få dem dekoreret af

eksempelvis lokale kunstnere eller/og børneinstitutioner. Stedet ved ”Markedsrotunden”
har sol (når den skinner 😊) hele dagen – og er derfor ofte et populært opholdssted folk. Vi
har lagt billeder til inspiration.
DelikatesseTorvet


Seating på DelikatesseTorvet. Vi har her både en slagter og en fiskebutik, som virkelig
trækker kunder til Bymidten. Siddemiljøer her med borde (borde/bænke) vil være
oplagt, man kan købe ”take-away” i butikkerne og sætte sig på bænkene. Se vedlagte
forslag. Der er lige nu bænke placeret langs murene. De er ”trætte” ligesom Bymidtens
øvrige bænke og inviterer ikke til hverken ophold eller spisning.

Sideløbende med ovenstående har vi ønsker til den generelle vedligeholdelse på Bymidten.
Billederne, der er vedlagt, viser, hvor meget, der trænger til opstramning, fornyelse og opdatering.

Placering:
Alle steder på Bymidten

Haves:
Slidte skraldespande

Primært i Strøggaden

Ødelagte regnvands-render

Primært omkring Strøggaden

Trapper med afskallet maling

Overalt på Bymidten

Skæv og ”bølgende”
belægning

Primært omkring EventTorvet

Skæve lygtepæle

EventTorvet

Sort beton omkring Scenen

Ønskes:
Moderne og ”fugle-beskyttede
skraldespande. I har lavet en
afstemning omkring
skraldespande i Farum
Hovedgade. Vi kan godt lide
udgaven i ”rustet jern”.
Regnvands-render af en
standard, der rent faktisk fører
regnvandet ned i kloakken –
og ikke ud under de røde sten
– der hverken gør noget godt
for belægning eller udseende.
Regnvandsrender i ”rustet
jern” er at foretrække. Dette
giver et nyt og moderne look og matcher de røde sten – Se
vedlagte forslag
Opmaling eller nedslibning af
afskallet maling på diverse
trapper. Udtrykket lige nu er
træt – og indikerer forfald.
Billede vedlagt
Opretning de værste steder.
En nøje gennemgang bør
planlægges og iværksættes.
Billede vedlagt.
Disse skal rettes op. Mange af
de skæve lygtepæle har faktisk
stået sådan i årevis. Billede
vedlagt
Betonen ønskes afrenset.
Nordea Ejendomme har renset
al beton tilhørende dem.
Derfor er det nødvendigt at få

Den ny Bypark

Grafitti befængt skildpadde

renset dette. Det ser meget
”slidt” og beskidt ud.
Billede vedlagt.
Bør afrenses.
Billede vedlagt.

Lad os hurtigst muligt vide, hvad I tænker om ovenstående – og lad os så komme i gang.
Med venlig hilsen
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