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Det er med nogen forundring at vi har set Furesø By og lands afvisning af
dispensationen. Det var vores opfattelse at der var enighed om at processen med at
hente en anden ”ekstern” ekspert i bevaringsværdige bygninger ind var en god ide og at
alle så ville følge den anbefaling der kom den denne ekspert. Det var åbenbart ikke
tilfældet. Her er vores svar derfor.
Af Furesø By og land henviser til et gammelt billede er vist en misforståelse og ikke
brugbart. Der kan aldrig blive tale om de vinduer, da de er gået til og ikke eksisterer
mere. De 2 hvide vinduer, der sad da vi flyttede ind i 2008, det er kun dem vi kender til
og det. Hvis der er tvivl om hvilke vinduer der tales om, så er det vist her. De 2 vinduer
ser ud som det hvide vindue der står på jorden.

Ifølge eksperten i bevaringsværdige bygninger Anders Nielsen, så vil han fraråde disse
vinduer og klart anbefale at der i stedet laves en bund i dobbelt dørene i kombination
med de øvrige tiltag. Det er en klart mere harmonisk løsning for Stavnsholt landsby.

Sammenlignes de 2 løsninger dobbeltdøre med bund og så de 2 vinduer ovenfor, så er
forskellen marginal.
Den samlede størrelse på dette vindue ovenfor er 165 høj og 150 bred. Dette passer
præcist til den størrelse som vinduerne vil fylde efter at der er kommet fyldningsbund i.
Så konklusion er at størrelsen af vinduesåbningen i de 2 løsninger med andre ord er
fuldstændig ens.
Ser man så på størrelse af de enkelte ruder, så er det stort set ens også. Ruderne i
dobbeltdørene er 34,1 x 30,6. Ruderne i billede er 34,4 x 30,4.
Så når der tales om at palævinduerne er ”alt” for afvigende, så må det vist tages med et
vist forbehold. Den megen omtale af palævinduer i indsigelsen er misvisende, al den
stund at traditionelle bondehusvinduer, i lighed med de gamle vinduer på Kærgården,
ofte er småsprossede, se fx Slots- og Kulturstyrelsens "Information om
bygningsbevaring" – link er medsendt.
At der også kommenteres på det ”nye” vindue på langsiden, som er ”stærk afvigende” fra
det oprindelige og giver et forvirret udtryk kan kun vække forundring. Det omtalte vindue
har altid siddet der og slet ikke er en del af denne dispensations ansøgning. Det er kun
buen ovenfor vinduet.
At der desuden kommenteres på, at krav om at brun bejsede gavle ikke er opfyldt kan
ligeså undre, da det jo netop er en del af løsningen.
Omkring den hvide farve på vinduer, så har vinduerne været hvide i ”vores tid”. Er farven
et problem, så burde der også klages over mange andre herunder kommunens egen
Farum Vejgård, hor vinduerne er alt andet end blå/grønne.
Der henvises til lokalplanens formål. Lokalplanen’s formål er også at til sikre en
bebyggelse, der er karakteristisk for landsbymiljøet. Det understøtter den løsning, der er
foreslået og med de ekstra tiltag der er lagt oveni af egen fri vilje, så forskønnes
kærgårdens samlede udtryk ligeså til alles glæde.
Vi takker for jeres konstruktive og løsningsorienterede dialog i processen og håber
snarest at modtage en godkendt dispensation.
M.v.h.
Birgitte og Bo Elver Jørgensen
Stavnsholtvej 190, 3520 Farum
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