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Ann Theill Johansen

Møde med grundejerforeninger og boligforeninger omkring Farum Park
angående ny lokalplan og kommuneplantillæg for Farum vest
Claus Torp bød velkommen og gennemgik dagsordenen
Følgende emner blev diskuteret på mødet:

Dome
Der blev stillet spørgsmål til om det kun er FCN’s dome.
Claus Torp svarede nej, hvortil en af borgerne sagde, at det er vigtigt at det
bliver formidlet fremover.
Der blev stillet spørgsmål om alle superligaklubber har en dome.
FCN svarede, at alle de andre har adgang til en dome, da det er et licens krav
Der blev stillet spørgsmål om alternative placeringsmuligheder er undersøgt,
og foreslået at placere domen på banerne ved skolestien, da de ikke bliver
brugt så meget.
Claus Torp svarede, at kommunen er i gang med at kigge på alternative
arealer, samt at det også undersøges om domen kan placeres på en af de andre
boldbaner.
Torben Stensdal svarede, at domen godt kan ligge på en af de andre baner,
samt at der ikke er lys på græsbanerne og derfor er der ikke aktivitet på de
baner når det er mørkt.
Der var bekymring om, at en 20 m. høj overdækning ikke hører til i området.
Alle bør inddrages i beslutningen, ikke kun naboerne.
Claus Torp svarede, at der bliver bred dialog
Kollegieboliger
Der blev opfordret til at kalde kollegieboligerne for kollegieboliger til
fodboldakademi, da det ikke er et kollegium i almindelig forstand
Der blev opfordret til at tænke over, at fodbold akademiboligerne kan bruges
bredere. Det skal holde i det lange løb.
Trafik- og parkeringsanalyse
Anne Lisbeth gennemgik analysen.
Der blev gjort opmærksom på, at det er mere end 10 gange pr. år der er
problemer.
Folk parkerer på Paltholmvej og boligvejene fordi de ved at de har svært ved
at komme ud fra grusbanen. Derfor vil de ikke parkere på grusbanen
Der var bekymring om at skiltene på boligvejene kun bliver vendt ved de store
kampe, de skal vendes ved flere kampe. Man kan ikke komme igennem, da
der parkeres i begge sider af vejen.
Jeanette Thomsen svarede, at det kan løses ved at køre ”den store skiltetur”
ved flere kampe.
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FCN gav udtryk for, at de synes at det er en dårlig rapport, som er fejl
behæftet. De mener at:
 der er mere end 10 kampe pr år med problemer
 de kommer i gennemsnit 3 personer pr. bil
 der kan kun være 250 parkerede biler på grusbanen.





Ved alle FCN kampe er der også de andre sportsudøvere, ansatte og tvvogne mv. derfor kan ikke alle eksisterende p-pladser regnes med. Der er
ikke 700 pladser i området.
Konklusionen om at vi bare kan fortsætte holder ikke.
Konklusionen i rapporten er ikke penge værd.

FCN mener at kommunen taler p-problemerne ned. Det er et problem hver
weekend.
Der blev opfordret til, at ved evt. anlæggelse af p-pladser på Paltholmvej skal
de være pæne, når de ikke bruges.
Anne Lisbeth svarede, at det er tanken at de skal anlægges med græsarmering.
Der var bekymring om, at det ikke er realistisk at betale 500.000 kr. pr. pplads, som det koster i konstruktion.
Der var bekymring om at fredskovsarealet ikke bliver bevaret.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor vi ikke kigger på det fredede areal ved
Lillevangsvej.
Claus Torp svarede, at der er delte meninger om det. Det er ikke realistisk at
få med i denne omgang. Måske på et længere perspektiv
En deltager synes at det er fint med kollektiv transport, men at vi ikke kan
tvinge folk til det.
Der blev gjort opmærksom på, at der mangler skiltning og dirigering, og en
opfordring til at bruge p-pladserne på Farum Station.
Der blev opfordret til, at se på løsninger på den lange bane nu og ikke bare
lappe lidt. P-vagter og politi kan løse problemet nu
En opfordring til, at der skal tages mere hensyn til beboerne i området, og at
parkeringsproblemerne skal løses først her.
En opfordring til at løse de udforinger der er nu – også for cykler.
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Der blev stillet spørgsmål til, om trafikadgangen til området kan ændres.
Opfordring til at tænke langt, anlæggene skal også kunne bruges til andet i
fremtiden.
Et forslag om, at et parkeringskorps vil kunne løse problemet med ulovlig
parkering.
Claus Torp sagde at kommunen ikke er tilfreds med analysen, samt at
kommunen vil starte med at sende analysen til FCN til kommentering. Claus
oplyste at vi ikke får løst problemerne ved de store kampe i denne omgang.
Ønsker til ny lokalplan
Kirsebærhaven havde et ønske om mulighed for at udnytte tagetagerne i
Kirsebærhaven med høj rejsning. De sender forslag når de har drøftet det
Afrunding
Claus Torp afrundede med at sige, at vi godt kan mødes igen i denne kreds,
men tidsplanen er ambitiøs.
Slides sendes ud med referat og frist for ønsker til lokalplanens indhold.
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