Den 9. juli 2019

Alle høringssvar vedrørende revideret Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne
Furesø Byråd vedtog den 27. marts 2019 at sende revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på
Farum Kaserne i 4 ugers høring fra den 1. april til den 6. maj 2019.
Ved offentlighedsperiodens afslutning den 6. maj 2019 havde kommunen modtaget 55 høringssvar fra
borgere, foreninger og grundejerforeninger.
Høringssvarene er alle samlet i dette hæfte, der er fortløbende nummereret med angivelse af høringssvar 1,
høringssvar 2. osv. Høringssvarene er nummeret med rødt i øverste højre hjørne.
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Knud Degenkolw
Frederik Lund
Michael W. Bek
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Høringssvar 1

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Carsten Juel
6. maj 2019 09:44
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
lokalplanforslag 130 Naturlegeplads
bemærkninger lokalplan 130.pdf

Furesø Kommune
Center for By og Miljø
bme@furesoe.dk
Som vedhæftet fil DN Furesøs bemærkninger til lokalplanforslag 130 Naturlegeplads Farum Kaserne.
Med venlig hilsen
Carsten Juel
Formand DN Furesø
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Høringssvar 1

Høringssvar 2 Borgmestersvar

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Karin Langendorf
26. april 2019 09:12
Karen Meelsen
VS: Svar på henvendelse vedr. Lokalplan 10

til journalisering
Fra: borgmester
Sendt: 25. april 2019 07:36
Til:
Emne: Svar på henvendelse vedr. Lokalplan 10

Kære Lis
Tusind tak for din henvendelse vedr. etablering af naturlegeplads på Farum Kaserne. Lokalplansprocesser er
vigtige i vores lokaldemokrati, derfor er det godt at høre fra engagerede borgere som dig.
Som du skriver i brevet har der været et langt forløb med mange møder mellem grundejerforeningen for
Farum Kaserne, de umiddelbare naboer til området, Danmarks Naturfredningsforening og kommunen. Der
er tegnet skitser og vurderet, hvor de enkelte elementer bedst kan placeres, så de generer færrest og samtidig
giver legeværdi for områdets børn.
Der er mange forskellige interesser på spil og netop derfor har vi fra kommunens side forsøgt at få alle
parter til at mødes og finde løsninger som både tilgodeser børnene på Farum Kaserne, jer som umiddelbare
naboer og ikke mindst naturen. Det forslag til lokalplan, som byrådet har besluttet at sende i høring er
således et udtryk for det samarbejde, der har været mellem parterne over lang tid. Det er et kompromis og
som det er med kompromiser, så får alle ikke alle deres ønsker opfyldt, men man finder en løsning, der så
vidt muligt tilgodeser alle parter.
Forslaget er i høring frem til den 6. maj. Herefter vil forvaltningen samle alle høringssvar og vi vil igen
behandle sagen i byrådet.
Jeg håber, at vi ender med et resultat, som så mange som muligt kan være tilfredse med, så vi fortsat har et
godt og attraktivt boligområde på Farum Kaserne.
Venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Lis Koldt
Sendt: 14. april 2019 21:26
Til: borgmester
Emne: Åbent brev vedr. Lokalplan 10
Kære Borgmester Ole Bonde Christensen
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Hoslagt fremsendes Åbent brev vedrørende lokalplan 130.
Brevet vil endvidere blive fremsendt til Frederiksborg Amts Avis
Med venlig hilsen
Lis Koldt
Kompa
gnivej 1, 2. Sal tv
3520 Farum
<mime-attachment>
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Åbent brev
Farum den 14, april 2019

Høringssvar 2 Borgmesterbrev

Kære Borgmester Ole Bondo Christensen
Jeg troede, at det var en aprilsnar da jeg den 1. April 2019 fik meddelse om den
nye lokalplan 130. Men nej, jeg må desværre sande, at det er ramme alvor.
Jeg er fuldstændig uforstående og frustreret over den afgørelse, som Furesø
Kommune har truffet, om ændring af lokalplan 130 til en ny lokalplan 130 i
forbindelse med etablering af en Naturlegeplads på Kasernelunden i Farum.
Afgørelsen hænger absolut ikke sammen med det arbejde og de møder, der har
været afholdt med de implicerede parter (Det kommunale Udvalg Natur,- Miljø,Grøn Udvikling, Grundejerforeingen på Farum Kaserne, Beboergruppen på Bel Air
samt Danmarks Naturfredningsforening) hen over sensommeren 2018.
På et møde på Kasernelunden den 10. september 2018 med alle implicerede parter,
blev det gensidigt aftalt, at Frugtoasen skulle placeres længere væk fra Bel Air, op
imod Golfbanen ved kælkebakken akkurat som det forslag, der kom fra Kommunen i
juni 2018, viste.
I december 2018 blev der fremsendt en “forhøring” til de implicerede parter. Denne
stemmer ej heller overens med det, der blev aftalt på mødet den 10.9.18.
Høringsfristen var endog ualmindelig kort, men der kom dog høringsvar fra 3 parter.
De høringssvar, der kom til “forhøringen” er ikke taget ad notum, ligesom den
fremsendte lokalplan i “forhøringen”, ikke hænger sammen med den lokalplan 130,
som nu er sendt i offentlig høring.
De tre høringssvar kan kort citeres:
Naturfredningsforeningen kan ikke acceptere en Naturlegeplads, såfremt “Fart og
Aktivitet” samt Legeskoven ikke er selvstændige enheder, men sammenbygget med
Svævebanen.
Bel Air gruppen kan ikke acceptere størrelse og placering af Frugtoasen, ligesom det
forventes, at der vil ske en nedskalering af de tilladelige byggefelter (Legeskov, Fart
og aktivitet samt Svævebane). Disse 3 elementer er i “forhøringen” flyttet til nord for
kælkebakken.
Grundejerforeningen har i “forhøringssvaret” noteret sig, “at det nye lokalplanforslag3
indeholder ændret placering af 3 legepladselementer i forhold til det oprindelige
lokalplanforslag og ligger uden for de forudsætniger, der var grundlaget for, at
Grundejerforeningen indgik aftale med Forvaltningen om, at medvirke til at bekoste
omkostningerne i forbindelse med udfærdigelse af lokalplanforslaget.

Grundejerforeningens bestyrelse har således besluttet, at man ikke kommer til at
investere i projektet med den ændring, der foreslåes i “forhøringsforslaget””.
Grundejerforeningens formand gør i sit “forhøringssvar” udtrykkelig opmærksom på,
at når jeg/vi ikke kan få min vilje, så vil jeg/vi ikke lege med mere.
Og hvad så……. Nu står “Den stakkels gode Borgmester” med et alvorligt
forklaringsproblem i forhold til Kommunens borgere, kommunalbestyrelse samt
udvalget for Natur-, Miljø- og Grøn omstilling.
Jeg har jo lovet en Naturlegeplads, der tilsyneladende ikke bliver til noget jfr. den
lokalplan der blev sendt ud i “Forhøring”. Hvad gør en snu Borgmester. Jo han skifter
standpunkt og er sammen med udvalget nødt til at fremsætte et ændret
Lokalplanforslag 130, der tilgodeser den finansielle partner af Naturlegepladsen.
Afgørelsen tilgodeser udelukkende Grundejerforeningens formands forkvaklede
indstilling til Naturlegepladsens placering.
I det nye lokalplanforslag 130 har man dog erkendt, at svævebanen kom for tæt på
bebyggelsen, Bel Air. Den har man i stedet placeret bag kælkebakken ind mod
Golfarealet, så den dog ikke generer beboerne.
3 redskaber/oaser er ikke nedskaleret og flyttes så lidt, at disse stadig er placeret i
kritisabel afstand til beboelserne i Bel Air. Især frugtoasen med hængekøjer ligger
skræmmende tæt på de altaner, der vender mod vest.
Det vil sige, at i sommermånederne, hvor det ville være betimeligt, at benytte de
vestvendte altaner, vil dette ikke være muligt på grund af generende indkig, støj fra
glade børn samt i aftentimerne støjende unge mennesker.
Man har dog været så betænksom, at der er “taget hensyn” til spredningskorridoren
for de to truede dyrearter (den spidssnuede frø samt vandsalamanderen), som
findes på området. Redskaber og oaser er ikke placeret direkte i
spredningskorridoren.
Men Men Men redskaber/oaser er placeret så faretruende tæt på
spredningskorridoren, at såvel dyr som voksne og børn vil have svært ved at se,
hvor den udstukne rute befinder sig.
Måske har “De vise Hoveder” i det politiske udvalg overvejet, at færdselsregulere de
arme dyr. Måske endda sætte skilte op, så de glade leende legende børn, deres
stolte forældre/bedsteforældre eller støjende unge mennekser ikke betræder den
færdselsregulerede dyrerute.
Jeg vil derfor meget gerne have et kvalificeret, og ikke mindst, et ærligt svar på
følgende:
Hvad er bevæggrunden for, at genere de stakkels sagesløse dyr, samt de ligeså

sagesløse beboere i Bel Air Blok A og B mest muligt?
Hvad er bevæggrunden for, at man ikke fuldstændig fraviger den oprindelige
lokalplan 130, samt den nye plan 130?
Hvad er bevæggrunden for, at man ikke fastholder det i december måned 2018
fremsendte forslag, der blev fremlagt fra arbejdsgruppen under udvalget Natur-,
Miljø- og Grøn omstilling, som et kompromis til de to grupper på Kasernen?
Mine egne svar på de stillede spørgsmål er ganske enkle.
I det politiske udvalg, der har fremsat lokalplanforslaget, befinder sig en person med
ualmindelig mange kasketter. Disse er tilsyneladende meget svære at holde styr på i
de situationer, hvor han har brug for dem. Han har tydeligvis talt
Grundejerforeningens sag.
Da arrangementet første spadestik for Bel Air bebyggelsen, inviteret af 2E Bolig, blev
afholdt, fik “Kasketmanden” ordet.
Her fortalte han meget flatterende og med mange rosende ord, hvor vidunderligt
kaserneområdet var, og især Kasernelunden.
At der i forårsmånederne lød en liflig klang af kvækkende frøer, samt at rådyrene gik
ufortrødent rundt og hyggede sig.
Jeg tror imidlertid, at han har glemt, hvor dejligt det var engang. Ligesom han også
“glemte” at berette om, at der var en skjult dagsorden med en planlagt
Naturlegeplads på Kasernelunden i støbeskeen.
Manden er ganske enkelt fuldstændig uvederhæftig og særdeles inhabil i de
beslutninger, der træffes i det politiske udvalg, hvori han har sæde, for så vidt angår
Kasernen.
Han har også sæde i grundejerforeningens bestyrelse på Kasernen, og taler derved
med to tunger i samme sag, hvilket åbenbart kan være meget vanskeligt for den
arme mand at forene.
Jeg får da også den vanvittige tanke, at “Den gode Borgmester”, allerede nu, vil
bryste sig af, at være i fuld gang med at effektuere den nye Kultur-, Fritids- og
Idrætspolitik, når Byrådet i nær fremtid vedtager Lokalplan 130, som i demokratiets
hellige ånd, vil blive tvunget ned over hovederne på beboerne i Bel Air Blok A og B.
I referatet fra Borgerdialogmødet den 21. Februar 2019 blev der ytret ønske om
Naturlegepladser i Kommunen, bl.a. ved Farum Sø. ——Kasernelunden er sjovt
nok ikke nævnt…….
Og vupti med et snuptag har “Den gode Borgmester” grebet handsken. En
Naturlegeplads er sat i støbeskeen, og endda uden, at det koster den kommunale

kasse en eneste krone.
Hvem ville ikke sige ja tak og klappe i sine små hænder for en så kærkommen gave.
Betalt af en meget lille del af kommunens borgere til glæde og gavn for den
resterende del af kommunens borgere. (Samt borgere fra de nærliggende
kommuner)
En betingelse, for at Grundejerforeningen kan få tilladelse til at etablere
Naturlegepladsen er jo, at den finansieres af Grundejerforeningen på Kasernen og
endvidere at den bliver offentlig og skal kunne benyttes af alle kommunens borgere.
Gaven er så stor, at såvel etablering, fremtidig vedligeholdelse samt renholdelse af
arealet er fuldstændig omkostningsfri for kommunen.
Vi har i januar måned været igennem en periode med sne til stor glæde og moro for
“Kasernens” børn samt deres forældre. Fodspor i sneen fornægter sig ikke.
Kælkebakken blev flittigt benyttet. Det var rigtig dejligt, at høre og se børnenes
glæde, når der blev sat fart på kælken ned ad bakken.
Men det var absolut ikke dejligt og glædeligt, når børn med forældre skulle til og fra
kælkebakken.
Man færdedes ufortrødent hen over diverse terrasser, uden for de afstukne stier, for
at nå målet hurtigst muligt og ad den korteste vej.
Man var ikke bleg for at stille sig op og pege samt “GLO” ind ad diverse vinduer og
døre. Særdeles uhøvisk optræden. Privatlivets fred blev i den grad krænket.
Og tro mig. Nøjagtig det samme vil ske, når Naturlegepladsen bliver etableret, og
endog i større målestok, når “herlighederne” kommer til offentlighedens kendskab.
Det er slige ting, som i den grad kan skræmme én fra vid og sans, samt fra at blive
boende i vores ellers skønne lejlighed, og dejlige område købt i vished om, at
Kasernelunden var et fredet område, hvor der ikke ville blive bygget.
Kasernelunden er tænkt som en lille oase i et tæt bebygget område. Her kan man
nyde naturen, fuglesang, plukke af den frugt, som træer og buske frembringer. Det
fremgår på skrift, på et af kommunen ved Kasernelunden opsat skilt.
En særdeles kendt socialdemokrat udtalte engang, “man har et standpunkt til man
tager et nyt.”
Dette er blot en understregning af, at man blot ved at ændre holdning ikke vil stå til
regnskab over for nogen.
Citatet er udtryk for politik, når det er værst. Når nye standpunkter blot er et middel til
at nå magten og de mål, som man ønsker sig.

Den legeplads er fuldstændig fejlplaceret og en “gal” mands værk, stærkt støttet af
en forvirret kasketmand samt en handlingslammet borgmester.
Husk på, at Naturlegepladsen ikke er en kommunal opfindelse. Nej hele oplægget,
betalt af Grundejerforeningens kasse, kommer fra Grundejerforeningens formand,
for netop at vise sin magt, samt for at nå et mål.
Placeringen af Naturlegepladsen hænger absolut ikke sammen med, at der i
referatet fra Borgerdialogmødet den 21. Januar 2019 om den kommende Kultur-,
Fritids- og idrætspolitik er ytret ønske om, at det er vigtigt, at der også i kommunen
er steder/oaser med ro, uden aktivitet, lys og trafikstøj.
Ups, det var dog en interessant problemstilling, som er i direkte modstrid med, at
netop Kasernelunden var tænkt som en oase…….. Den sidste på den gamle
kasernes område.
Pludselig med et pennestrøg bliver alt vendt på hovedet.
Truede dyrearter får ikke fred og ro til at færdes til og fra deres ynglesteder.
Borgerne får ikke et tiltrængt sted med ro uden aktiviteter, lys og støj.
Beboerne i Bel Air bebyggelsens Blok A og B vil fremadrettet føle sig stærkt krænket
af indkig fra diverse nysgerrige blikke, samt unødig støj.
Den lille Oase vil i sommerhalvåret blive et støjhelvede samt et sted, hvor efterladte
pizzabakker, plastflasker, dåser, cigaretskodder m.v mere vil være reglen end
undtagelsen, og absolut ikke til gavn og glæde for miljø og dyr.
De små rådyr med unger, der hele sidste sommer hyggede sig i fred og ro på
Kasernelunden, vil blive fortrængt, når arbejdsmaskiner påbegynder voldtægten af
området. Og de vil absolut ikke vende tilbage, når først Naturlegepladsen er blevet
etableret.
Jeg vil tillade mig at forespørge, om “Den gode Borgmester” har været en tur på
Kasernelunden, samt de tilstødende omgivelser for ved selvsyn, at kunne danne sig
et indtryk af, hvad det er for et makværk man har gang i. Hvad det er, der forsvinder,
samt forestille sig hvad der kommer i stedet.
Hvis ikke, vil jeg meget gerne byde på en lille vandretur for at fremvise de
eksisterende herligheder.
Med håbet om, at mit brev vil blive modtaget, taget alvorligt, behandlet og ikke
mindst besvaret positivt.
Med venlig hilsen

Lis Koldt
Kompagnivej 1, 2. Tv
3520. Farum
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Lis Koldt
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Hoslagt fremsendes Høringssvar til revideret Lokalplanforslag 130
Med venlig hilsen
Lis Koldt
Kompagnivej 1, 2. Tv
3520. Farum
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Høringssvar 3
Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Stiger 2
3500 Værløse
Fremsendt via mail til: bme@furesoe.dk

Høringssvar til nyt, revideret lokalplanforslag 130, som omfatter et
naturområde beliggende på Kasernelunden i Farum Kaserneområdet
(ved Divisionsvænget, Kompagnivej og Garnisionsvej).
Jeg troede, at det var en aprilsnar, da jeg den 1. April 2019 fik meddelse om den nye
lokalplan 130. Men nej, jeg måtte desværre sande, at det var ramme alvor.
Jeg er fuldstændig uforstående og frustreret over den afgørelse, som Furesø Kommune
har truffet, om ændring af lokalplan 130 til en ny lokalplan 130 i forbindelse med etablering
af en Naturlegeplads på Kasernelunden i Farum.
Afgørelsen hænger absolut ikke sammen med det store arbejde og de møder, der har
været afholdt med de implicerede parter (Det kommunale Udvalg Natur,- Miljø,- Grøn
Udvikling, Grundejerforeingen på Farum Kaserne, Beboergruppen på Bel Air samt
Danmarks Naturfredningsforening) hen over sensommeren 2018.
På et møde på Kasernelunden den 10. september 2018 med alle implicerede parter, blev
det gensidigt aftalt, at Frugtoasen skulle placeres længere væk fra Bel Air, op imod
Golfbanen ved kælkebakken akkurat som det forslag, der kom fra Kommunen i juni 2018,
viste.
I december 2018 blev der fremsendt en “forhøring” til de implicerede parter. Denne
stemmer ej heller overens med det, der blev aftalt på mødet den 10.9.18. Høringsfristen
var endog ualmindelig kort, men der kom dog høringsvar fra 3 parter.
Kun et af de tre høringssvar, der kom til “forhøringen” er delvist taget ad notum. Den
fremsendte lokalplan i “forhøringen”, hænger absolut ikke sammen med den lokalplan 130,
som nu er sendt i offentlig høring.
De tre høringssvar kan kort citeres:
“Naturfredningsforeningen kan ikke acceptere en Naturlegeplads, såfremt “Fart og
Aktivitet” samt “Legeskoven” ikke er selvstændige enheder, men sammenbygget med
Svævebanen”. Dette høringssvar er ikke taget ad notum.
“Bel Air gruppen kan ikke acceptere størrelse og placering af Frugtoasen, ligesom det
forventes, at der vil ske en nedskalering af de tilladelige byggefelter (Legeskov, Fart og
aktivitet samt Svævebane). Disse 3 elementer er i “forhøringen” flyttet til nord for
kælkebakken”. Dette høringssvar er ej heller taget ad notum.

Grundejerforeningen har i “forhøringssvaret” noteret sig, “at det nye lokalplanforslag3
indeholder ændret placering af 3 legepladselementer i forhold til det oprindelige
lokalplanforslag og ligger uden for de forudsætniger, der var grundlaget for, at
Grundejerforeningen indgik aftale med Forvaltningen om, at medvirke til at bekoste
omkostningerne i forbindelse med udfærdigelse af lokalplanforslaget.
Grundejerforeningens bestyrelse har således besluttet, at man ikke kommer til at investere
i projektet med den ændring, der foreslåes i “forhøringsforslaget””. Dette høringssvar er
delvist taget ad notum.
Grundejerforeningens formand gør i sit “forhøringssvar” udtrykkelig opmærksom på, at når
jeg/vi ikke kan få min vilje, så vil jeg/vi ikke lege med mere, jeg vil ikke betale. Dette
tenderer magtmisbrug.
Og hvad så……. Nu står “Den stakkels gode Borgmester” med et alvorligt
forklaringsproblem i forhold til Kommunens borgere, kommunalbestyrelse samt udvalget
for Natur-, Miljø- og Grøn omstilling.
Han har jo lovet en Naturlegeplads, der tilsyneladende ikke bliver til noget jfr. den lokalplan
der blev sendt ud i “Forhøring”. Hvad gør en snu Borgmester. Jo han skifter standpunkt og
er sammen med udvalget nødt til at fremsætte et ændret Lokalplanforslag 130, der
udelukkende tilgodeser den finansielle partner af Naturlegepladsen.
Afgørelsen tilgodeser udelukkende Grundejerforeningens formands forkvaklede indstilling
til Naturlegepladsens placering.
I det nye lokalplanforslag 130 har man dog erkendt, at svævebanen kom for tæt på
bebyggelsen, Bel Air. Den har man så i stedet placeret bag kælkebakken ind mod
Golfarealet, så den dog ikke generer beboerne, men den er ikke nedskaleret, den er
tværtimod blevet større.
3 redskaber/oaser er ikke nedskaleret (parcelhusstørrelse) og flyttes så lidt, at disse stadig
er placeret i kritisabel afstand til beboelserne Bel Air Blok 1 og 2. Især frugtoasen med
hængekøjer ligger skræmmende tæt på de altaner, der vender mod vest.
Det vil sige, at i sommermånederne, hvor det ville være betimeligt, at benytte de
vestvendte altaner, vil dette ikke være muligt på grund af generende indkig, støj fra glade
børn samt i aftentimerne støjende unge mennesker.
Man har dog været så betænksom, at der er “taget hensyn” til spredningskorridoren for de
to truede dyrearter (den spidssnuede frø samt vandsalamanderen), som findes på
området. Redskaber og oaser er ikke placeret direkte i spredningskorridoren.
Men Men Men redskaber/oaser er placeret så faretruende tæt på spredningskorridoren, at
såvel dyr som voksne og børn vil have svært ved at se, hvor den udstukne rute befinder
sig.
Måske har “De vise Hoveder” i det politiske udvalg overvejet, at færdselsregulere de arme
dyr og legende børn. Måske endda sætte skilte op, så de glade leende legende børn,
deres stolte forældre/bedsteforældre eller støjende unge mennekser ikke betræder den
færdselsregulerede dyrerute.

Tror “De vise hoveder” i det politiske udvalg eller grundejerforeningsformanden virkelig
selv på, at børn og voksne holder sig inden for de afmærkede stier og legesteder. Nej vel,
børns veje for leg er uransagelige, og impulsive. De vil naturligvis færdes på hele
kasernelundens område og træde dyr ihjel og blomsterengen ned.
Jeg vil derfor meget gerne have et kvalificeret, og ikke mindst, et ærligt svar på følgende:
Hvad er bevæggrunden for, at genere de stakkels sagesløse dyr, samt de ligeså
sagesløse beboere i Bel Air Blok A og B mest muligt?
Hvad er bevæggrunden for, at man ikke fuldstændig fraviger den oprindelige lokalplan
130, samt den nye plan 130?
Hvad er bevæggrunden for, at man ikke fastholder det i december måned 2018
fremsendte forslag, der blev fremlagt fra arbejdsgruppen under udvalget Natur-, Miljø- og
Grøn omstilling, som et kompromis til de to grupper på Kasernen?
Mine egne svar på de stillede spørgsmål er ganske enkle.
I det politiske udvalg, der har fremsat lokalplanforslaget, befinder sig en person , som også
er medlem i Grundejerforeningens bestyrelse. Han har tydeligvis talt Grundejerforeningens
sag. Han taler med to tunger i samme sag.
Da arrangementet første spadestik for Bel Air bebyggelsen, inviteret af 2E Bolig, blev
afholdt, fik denne person ordet.
Her fortalte han meget flatterende og med mange rosende ord om, hvor vidunderligt
kaserneområdet var, og især Kasernelunden.
At der i forårsmånederne lød en liflig klang af kvækkende frøer, samt at rådyrene gik
ufortrødent rundt og hyggede sig.
Jeg tror imidlertid, at manden helt har glemt, hvor dejligt det var engang. Ligesom han
også helt “glemte” at berette om, at der var en skjult dagsorden med en planlagt
Naturlegeplads på Kasernelunden i støbeskeen.
Manden er ganske enkelt fuldstændig uvederhæftig og særdeles inhabil i de beslutninger,
der træffes i det politiske udvalg, hvori han har sæde, for så vidt angår Kasernen.
Jeg får da også den vanvittige tanke, at “Den gode Borgmester”, allerede nu, vil bryste sig
af, at være i fuld gang med at effektuere den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, når
Byrådet i nær fremtid vedtager Lokalplan 130, som i demokratiets hellige ånd, vil blive
tvunget ned over hovederne på beboerne i Bel Air Blok A og B.
I referatet fra Borgerdialogmødet den 21. Februar 2019 blev der ytret ønske om
Naturlegepladser i Kommunen, bl.a. ved Farum Sø. ——Kasernelunden er sjovt nok ikke
nævnt…….
Og vupti med et snuptag har “Den gode Borgmester” grebet handsken. En Naturlegeplads
er sat i støbeskeen, og endda uden, at det koster den kommunale kasse en eneste krone.

Hvem ville ikke sige ja tak og klappe i sine små hænder for en så kærkommen gave. Betalt
af en meget lille del af kommunens borgere til glæde og gavn for den resterende del af
kommunens borgere. (Samt borgere fra de nærliggende kommuner).
En betingelse for, at Grundejerforeningen kan få tilladelse til at etablere Naturlegepladsen
er jo netop, at den finansieres af Grundejerforeningen på Kasernen og endvidere, at den
bliver offentlig og skal kunne benyttes af alle kommunens borgere.
Gaven er så stor, at såvel etablering, fremtidig vedligeholdelse samt renholdelse af arealet
er fuldstændig omkostningsfri for kommunen.
Vi har i januar måned været igennem en periode med sne til stor glæde og moro for
“Kasernens” børn samt deres forældre. Fodspor i sneen fornægter sig ikke.
Kælkebakken blev flittigt benyttet. Det var rigtig dejligt, at høre og se børnenes glæde, når
der blev sat fart på kælken ned ad bakken.
Men det var absolut ikke dejligt og glædeligt, når børn med forældre skulle til og fra
kælkebakken.
Man færdedes ufortrødent hen over diverse terrasser, uden for de afstukne stier, for at nå
målet hurtigst muligt og ad den korteste vej.
Man var ikke bleg for at stille sig op og pege samt “GLO” ind ad diverse vinduer og døre.
Særdeles uhøvisk optræden. Privatlivets fred blev i den grad krænket.
Og tro mig. Nøjagtig det samme vil ske, når Naturlegepladsen bliver etableret, og endog i
større målestok, når “herlighederne” kommer til offentlighedens kendskab.
Er der mon nogen i det politiske udvalg, borgmester eller øvrige medlemmer af
grundejerforeningen, som vil synes, at det er morsomt med tilskuere til privatlivet udenfor
sine egne vinduer.
Det er slige ting, som i den grad kan skræmme én fra vid og sans, samt fra at blive boende
i vores ellers skønne lejlighed, og dejlige område købt i vished om, at Kasernelunden var
et fredet område, hvor der ikke ville blive bygget.
Kasernelunden er tænkt som en lille oase i et tæt bebygget område. Her kan man nyde
naturen, fuglesang, plukke af den frugt, som træer og buske frembringer. Det fremgår på
skrift, på et af kommunen ved Kasernelunden opsat skilt.
En særdeles kendt socialdemokrat udtalte engang, “man har et standpunkt til man tager et
nyt.”
Dette er blot en understregning af, at man blot ved at ændre holdning ikke vil stå til
regnskab over for nogen.
Citatet er udtryk for politik, når det er værst. Når nye standpunkter blot er et middel til at nå
magten og de mål, som man ønsker sig.

Den legeplads er fuldstændig fejlplaceret og en “gal” mands værk, stærkt støttet af et
bestyrelsesmedlem/kommunalpolitiker med flere stolesæder, samt en handlingslammet
borgmester.
Husk på, at Naturlegepladsen ikke er en kommunal opfindelse. Nej hele oplægget, betalt
af Grundejerforeningens kasse, kommer fra Grundejerforeningens formand, for netop at
vise sin magt, samt for at nå et mål.
Placeringen af Naturlegepladsen hænger absolut ikke sammen med, at der i referatet fra
Borgerdialogmødet den 21. Januar 2019 om den kommende Kultur-, Fritids- og
idrætspolitik er ytret ønske om, at det er vigtigt, at der også i kommunen er steder/oaser
med ro, uden aktivitet, lys og trafikstøj.
Ups, det var dog en interessant problemstilling, som er i direkte modstrid med, at netop
Kasernelunden var tænkt som en oase…….. Den sidste på den gamle kasernes område.
Pludselig og med et pennestrøg bliver alt vendt på hovedet.
Truede dyrearter får ikke fred og ro til at færdes til og fra deres ynglesteder. De vil blive
trampet ihjel, når børnene løber imellem diverse legeredskaber. Borgerne får ikke et
tiltrængt sted med ro uden aktiviteter, lys og støj.
Beboerne i Bel Air bebyggelsens Blok A og B vil fremadrettet føle sig stærkt krænket af
indkig fra diverse nysgerrige blikke, samt unødig støj.
Den lille Oase vil i sommerhalvåret blive et sandt støjhelvede samt et sted, hvor efterladte
pizzabakker, plastflasker, dåser, cigaretskodder m.v. mere vil være reglen end
undtagelsen, og absolut ikke til gavn og glæde for hverken miljø eller dyr.
De små rådyr med unger, der hele sidste sommer hyggede sig i fred og ro på
Kasernelunden, vil blive fortrængt, når arbejdsmaskiner påbegynder voldtægten af
området. Og de vil absolut ikke vende tilbage, når først Naturlegepladsen er blevet
etableret.
Hvad har man tænkt sig med toiletforhold for børn og voksne, der kommer langvejs fra.
Helt nede fra Rema 1000 området. De kan da ikke nå hjem, når noget trænger sig på. Nej
man finder et “skjult” sted og forretter sin nødtørft, til glæde og gavn for de nærmeste
naboer.
Hvad med parkering, der er parkeringsforbud på alle veje i hele kaserneområdet. Så
udefra kommende trafikanter kan/må ikke holde på Kompagnivej ud for Kasernelunden,
eller de tilstødende veje.
Jeg vil tillade mig at forespørge, om Det politiske udvalg har i erindring, hvor skønt og
fredeligt område Kasernelunden egentlig er.
Hvis ikke, vil jeg meget gerne byde på et glædeligt gensyn af området, så man kan danne
sig et indtryk af, hvad det er for et makværk man har gang i.
Alt dette forsvinder når parcelhus store legeoaser placeres skræmmende tæt på
beboelser.

Jeg skal sluttelig gøre opmærksom på at, jeg absolut ikke er modstander af, at der kan
være behov for en legeplads på Kaserneområdet. Men der findes andre mere egnede
områder på Kaserneområdet, hvor en Naturlegeplads ville være mere passende og uden,
at beboere eller truede dyrearter ville blive krænket eller generet.
Hele området ved varmecentralen og den gamle kanon, hvor der endog er parkeringsforhold, og hvor toiletter kunne etableres uden for store omkostninger, hele det nordvestlig
hjørne af Kasernen op mod Golfbanen, og endelig Lillevangsskoven ganske tæt på, hvor
det ville være naturligt med en Naturlegeplads, alle tre steder ganske velegnede for en
Naturlegeplads.
Med håbet om, at mit brev vil blive modtaget, taget alvorligt og ikke mindst behandlet
positivt.
Med venlig hilsen
Lis Koldt
Kompagnivej 1, 2. Tv
3520. Farum
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Med venlig hilsen
Lis Koldt
Kompagnivej 1
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Høringssvar 4
Høringssvar til nyt, revideret lokalplanforslag 130, som omfatter et
naturområde beliggende på Kasernelunden i Farum Kaserne området (ved
Divisionsvænget, Kompagnivej og Garnisionsvej).
En revideret udgave af høring vedrørende lokalplan 130 blev udsendt til offentligheden den 1. April
2019.
Der er ikke ændret meget i forhold til det første høringsudkast af lokalplanforslag 130.
Bålstedet er helt fjernet, Svævebanen er flyttet bag kælkebakken, men gjort større. Frugtoasen er
flyttet ca. 10 m, men ej nedskaleret og stadig i stærk kritisk afstand til beboerne i Bel Air Blok 1 og
2. Fart og aktivitets oasen samt Legeskoven er ikke flyttet, ligesom disse ej heller er nedskaleret.
Endvidere er Spillerum og Picnic, ej heller flyttet.
Det er en skandale, at det kommunale udvalg har fastholdt det meste af det oprindelige forslag når
henses til, at det ikke fremgik af den forhøring, der var i december 2018/januar 2019.
Forhøringen var et kompromis af de mange møder, der har været afholdt hen over sensommeren
2018, med de implicerede parter i sagen.
Grundejerforeningens formand har i sit svar til forhøringen udtalt, at han under ingen
omstændigheder kan godkende forhøringsforslaget, og lægger direkte pres på det kommunale
udvalg, ved at udtale på skrift, at bliver det ikke som han vil, så er der ingen økonomisk støtte fra
Grundejerforeningen.
Det er dybt kritisabelt, at ussel mammon går forud for den natur på Kasernelunden, som med
Naturlegepladsens komme, vil blive fuldstændig spoleret.
For tiden er der skriverier på de sociale medier på Kasernen om, at der er dumpet underligt affald
bag de store sten ved kælkebakken, ligesom der er fundet store mængder af Hash og Joints i samme
område. Lige der hvor det er tiltænkt, at frugtoasen med hængekøjer skal være.
Det er stærkt skræmmende, at der allerede nu, inden legepladsen overhovedet er etableret kan findes
så væmmelige ting og sager.
Er det kommunale udvalg virkelig interesseret i, at der skal være endnu et kriminelt miljø i Farum,
hvor Politi m.v. vil få nok at gøre på skønne sommeraftener, når de unge mennesker invaderer
denne lille oase. Det rygtes jo desværre hurtigt i disse kredse, at her er fred og ingen fare. Her er
hængekøjer m.v. Her kan vi hænge ud, og te os som vi lyster.
Det kan da ikke gå fuldstændig upåvirket hen over hovederne på udvalget, hvad det er, der vil ske
når legepladsen tiltænkt børn på 6-12 år bliver etableret, når der allerede nu er fundet så grelle ting
i området.
Kan det kommunale udvalg tage ansvar for, at de fredede dyr på området, samt diverse fugle, rådyr
m.v. vil gå til grunde på grund af ovenstående.
De stakkels fredede dyr vil, hvis de overhovedet kan, flygte bort. Legende børn vil i dagtimerne
falde over Hash, Joints m.v. fra gårsdagens især weekenders eskapader. Dybt dybt skræmmende.

Jeg kan ikke forestille mig, at det har været udvalgets mening, at børn i Farum skal vokse op, i
kriminelle miljøer, som børn på Vesterbro og Nørrebro.
Jeg tror tværtimod, at de familier, der bor her på Kasernen, netop har valgt området på grund af
fred, ro og skøn natur, og ikke et sted med kriminalitet.
Jeg kan ikke forestille mig, at det kan være udvalgets oprigtige mening, at den kommende
Naturlegeplads skal have så voldsomme konsekvenser for Kommunens og især Kasernens børn.
Dette er ikke tom snak, men den skinbarlige sandhed fra det virkelige liv på Kasernelunden netop
nu. Og fremover på den kommende Naturlegeplads.
Det er et dybt skræmmende billede, jeg har for mit indre, når jeg ser den dejlige fredelige oase i
dag, og hvad der kan forventes fremover.
Jeg håber vitterlig, at det kommunale udvalg vil tage disse ord til alvorlig efterretning, og behandle
dem seriøst
Med håbet om, at disse skræmmende realistiske billeder kan vække stof til eftertanke.
Med venlig hilsen
Lis Koldt
Kompagnivej 1, 2. Tv
3520 Farum
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Høringssvar 5

Fremsendt via mail til: bme@furesoe.dk

Høringssvar til nyt revideret lokalplanforslag 130, som omfatter et naturområde
beliggende på Kasernelunden i Farum Kaserne området (ved Divisionsvænget,
Kompagnivej og Garnisionsvej).
Det er skræmmende, at der på de sociale medier p.t. er skriverier om affald på Kasernen i Farum.
I forslaget til lokalplan 130 er der ikke taget højde for, hvordan affald efter brug af Naturlege-pladsen især i
weekenderne vil skæmme hele området på Kasernelunden, hvor det er tiltænkt at den kommende
Naturlegeplads skal placeres.
I efteråret 2018 blev der etableret en daginstitution på Regimentsvej. Legepladsen må meget gerne benyttes
af offentligheden, og bliver flittigt benyttet, når institutionen ikke har åbent. En rigtig god ide.
I slutningen af marts var der officiel affaldsindsamling i det ganske land og dermed også på kaserneområdet.
Forældrene på kasernen var med rette meget stolte af det resultat forældre og børn i fællesskab havde opnået.
Det blev endog fotograferet til diverse medier. Mange tak for det.
Men ak, nu klager forældre til børn i daginstitutionen over, at det hver mandag morgen er nødvendigt at
bruge 2 pædagoger til at samle affald på legepladsen efter weekendens eskapader. Disse to pædagoger kan
derfor ikke udfylde deres egentlig job, at sørge for at børnene får en gode start på dagen. Nej de har nu fået et
ekstrajob som “skraldemænd”.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at disse forældre, som sammen med deres små poder der har
benyttet legepladsen i den forgangne weekend, måske lige har været på affaldsindsamling også med deres
små poder, efterlader en legeplads fyldt med affald. Dybt skræmmende og bekymrende.
De skal opdrage Deres børn til et samfund, vi alle kan være stolte af, og som ikke forurenes af plast m.v. til
stor skade for vort miljø, vore dyr og os selv.
Disse små poder har forældrene som læremester, og de ser, som den mest naturlige ting, at bortskaffelse af
affald ikke sker i affaldsbeholdere, men på jorden.
Disse små poder er dem, der om føje år skal benytte Naturlegepladsen. De har ikke af deres forældre i en
tidlig alder lært, at affald, som den mest naturlige ting, samles op og bringes til nærmeste affaldsspand. Nej
de har lært, at det er helt naturligt at kaste det på jorden.
Hvad er resultatet. En sand svinesti af plastflasker, papkrus, pizzabakker, cigaretskodder m.v. når
Naturlegepladsen forlades.
De arme dyr på området, der ikke kender til farligheden af slige ting, vil begynde at hakke og spise af
resterne, med sygdom og måske død til følge.
Her er ingen pædagoger til at samle op mandag morgen.
Men måske Carsten Ildor, der via grundejerforeningen på Kasernen bliver hovedsponsor af
Naturlegepladsen, vil tage poser med mandag morgen, når hunden alligevel skal luftes. Han kan også tage
Lars Carpens i hånden, inden han har fundet en ledig stol i et politisk udvalg.

Er det sådan, det politiske udvalg ønsker, at en Naturlegeplads skal se ud efter brug. Forhåbentlig ikke.
Dette er ikke tom snak, men den skinbarlige sandhed fra det virkelige liv i en børnehave på Kasernen netop
nu. Og fremover på den kommende Naturlegeplads.
Det er et dybt skræmmende billede, jeg har for mit indre, når jeg ser den dejlige fredelige oase i dag, og hvad
der kan forventes fremover.
Jeg håber vitterlig, at det kommunale udvalg vil tage disse ord til alvorlig efterretning, og behandle dem
seriøst
Med venlig hilsen
Lis Koldt
Kompagnivej 1, 2. Tv
3520 Farum
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Til Furesø kommune.
Center for Byg og Miljø.
Vi min kone og jeg er bosiddende på Kompagnivej 1. 1.sal. th.
Vi havde en klar forventning til at det revidere forslag til Naturlegepladsen var revideret, men kan
konstatere at der er stort set ingen forskel er fra det oprindelige forslag.
Vi har stor forståelse for at en naturlegeplads er et rigtig godt initiativ, men forholdene omkring
placeringen og indholdet af legepladsen gør at det efter vores mening er forkert at anlægge den
på det "fredede" område.
Vi synes der er en masse forhold som understøtter vores synspunkt i at Naturlegepladsen
placeres et andet sted, samt at hvis placeringen bibeholdes så bør indholdet ændres væsentligt.
- Den "fredede" natur bliver ødelagt da børn ingen hensyn tager til natur og ikke mindst de fredede
padder og salamandere.
- målgruppen er ikke børn men unge, som har et helt andet adfærdsmønster end børn.
- De oprindelige legepladser til børn som 2E (3 styks) betaler, bliver erstattet af et ungdoms
værested med de gener det medfører, beslutningen er truffet af grundejerforeningen uden at høre
beboerne om tilslutning til at anvende ca. en million kr. til et sådant projekt.
- Hvem skal betale for vedligehold og hærværks omkostninger ?
- Hvad med parkeringsforhold ?
- Hvad med toiletforhold ?
- Hvor skaffes brændet til bålpladserne, fra vegetation og naboer ?
- Gener for bebyggelserne rundt om området i form af støj, lugt, røg, natteroderi og ikke mindst
indkig, hvor er privatlivets fred ?
- hvad med sikkerhedsforholdene, ?
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Vi synes at der er rigtig mange forhold som taler for at denne placering er særdeles
uhensigtsmæssig, på bekostning af legepladser til børn på Kaserneområdet, samt krænkelse af
privatlivets fred, og at man på dette grundlag finder en anden og bedre placering.
Med venlig hilsen Bente Gudbergsen og Knud Degenkolw
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Side 1 af 1
Høringssvar 7
Emne: SV: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla
##DKALDialogtraad=2019A04A01A11B35B23B318788##
----Oprindelig meddelelse---Fra: Returpost, Furesø Kommune
Sendt: 01-04-2019
Emne: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla
Hej med jer,
Vi glæder os til at der snart sker noget med legepladsen.
Jeg synes ærligt at I har taget et meget stort hensyn til nogle beboere, som kunne have tjekket GF´s
referater inden indflytning.
Bemærk også at I tager så meget hensyn at I har flyttet legepladsen meget tættere på
Divisionsvænget. (DVS. at man lader den smule støj der kommer fra en legeplads gå ud over andre,
bare fordi at Bel-air klager).
Som sagt glæder vi os til legepladsen, hvilke 95 % af GF gør. Så se at komme i gang !
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Høringssvar 8

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Frederik Holmgreen Lund
6. maj 2019 14:12
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høring vedr. Legeplads i kasernelunden, ved Kompagnivej.

Hej med jer.
Har også svaret via E-boks, men jeg vil være sikker på at I får mit svar så deror får I også denne mail.
Vi glæder os så meget til en naturlegeplads. Det gør det absolutte flertal i GF Farum Kaserne. Der er dog et
mindretal, som ikke havde spottet legepladsen da de købte lejlighed ud til hvor den skal placeret. I skal vide
at I har taget meget hensyn til dem og derfor håber jeg at I kommer i gang med godkendelsen, så vores GF
kan lave denne legeplads.
Mvh. Frederik Lund
Majorvænget 3.
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Høringssvar 9

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Michael W. Bek
22. april 2019 12:26
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar lokalplan 130
Høringssvar Lokalplan 130_22_04_2019.pdf

Kære Furesø Kommune,
Hermed mit høringssvar til lokalplan 130.
Med venlig hilsen / Best regards
Michael W. Bek
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Høringssvar 9

Høringssvar 10

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Michael W. Bek
6. maj 2019 09:16
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse; Karen Meelsen
Høringssvar lokalplan130
Lokalplan 130 5 maj.pdf

Kære Karen,
Hermed mit høringssvar til lokalplan 130.
Vil du venligst bekræfte modtagelse?
God dag og bedste hilsner
Med venlig hilsen / Best regards
Michael W. Bek
Kompagnivej 1, 3th
3520 Farum.
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Høringssvar 10

Høringssvar 11

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Feldskov Fitness
22. april 2019 16:59
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Lokalplan...
Lokalplan 130 Høringssvar A. Feldskov 14_april 2019.pdf

Vis eksempel af vedhæftet fil Lokalplan 130 Høringssvar A. Feldskov 14_april 2019.pdf
Det sammenk ædede billede
k an ik k e v ises. F ilen er
muligv is blev et fly ttet, omdøbt
eller slettet. Kontroller, at
hy perlink et peger på den
k orrek te fil og placering.

Lokalplan 130 Høringssvar A. Feldskov 14_april 2019.pdf
177 KB
-Mvh Alexander / feldskovfitness
Telefon

1

Høringssvar 11

Høringssvar 12

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

morten bas
22. april 2019 20:30
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
vdr. naturlegeplads ved kasernelunden.

Jeg vil gerne skrive noget posetivt ang. legepladsen. Vi er rigtig mange der glæder sig til denne legeplads
bliver opført, vi mangler RIGTIG meget en ordentlig legeplads i området. De små legepladser der er i
forvejen, er slet ikke nok til alle de børn der er i området.
Så "tums up" herfra!
Mvh
Morten Hansen
Skansevænget 19
3520 Farum
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Høringssvar 13

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Lena Schandorff Juel Rasmussen
27. april 2019 16:44
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar til revideret forslag til Lokalplan 130 - Naturlegeplads på Farum
Kaserne
Høringssvar til revideret forslag til Lokalplan 130 - Naturlegeplads på Farum
Kaserne.pdf

Til Furesø Kommune
Center for By og Miljø

Vedhæftet fremsendes høringssvar til revideret forslag til Lokalplan 130 ‐ Naturlegeplads på Farum
Kaserne.

Med venlig hilsen
Lena Schandorff Juel Rasmussen
Kompagnivej 1, st. th.
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Høringssvar 13
bme@furesoe.dk

27. april 2019

revideret forslag til Lokalplan 130
Farum Kaserne
Som

har vi

, og man vil have direkte indk
lejlighed, at man ikke tager hensyn til
borgere i
offentlig naturlegeplads
. Ved Farum
er angivet: "Af hensyn til
og
dre steder i kommunen!

helt andre rimelige forhold an-

Fra en naturlegeplads kan der ligeledes forventes en del st

vindue, havde vi bestemt

under af2 vist billeder af lokalplanhvor man fejlagtigt
er mindst
e naboer. Der er dog ingen billeder der
.

EU-habitat.
fra hele
somt

, og det vil uden tvivl
voldDet kan undre os, at man lader en naturlege-

rende EU-habitat.

arter, spidssnudet
, der

Omfanget og
. Vi er bekymrede for, at en naturlegeplads af
unge mennesker, der medbringer drikkevarer, pizzabakker, engangsgrill
de beskyttede
heller ikke overholde de spednings

dig blomstereng, som vil lide overlast ved etablering af en naturlegeplads.
glemme alt om at bevare den smukke blomstereng.
Risiko for festplads.
ejerforeningens formand udtalt:

mmeside har grundGrundejerforeningen har med de sidre-

kreativt

TAK TIL GF for det fremfor at se det negativt. Jeg skal fanme derned og
-

mennesker som sidder der oppe og drikker rose og spiser pizza
Og hvis nogen

Ligeledes kan man i generalforsamlingsreferat 2017 fra Grundejerfor-

Hvad der kan opfattes som en "uskyldig legeplads", kan ende med at
blive en natur,
hvilket
der er forbud mod i henhold til EU-habitatdirektiv.
Parkeringsforhold og trafikale forhold. Da der er tale om en offentlig
, kan placeringen ligeledes undre. Der er ikke
ringspladser. Ved Naturlegepladsen Eghjorten i
er der en stor
parkeringsplads, og ved Havtyren i Liseleje er der ligeledes en stor parkeringsplads.
kan ikke
vil der blive en stor belastning og megen traikke er disponeret til.
Air Cph

70.4 skulle 2E lade
Air Cph

2

ske, da 2E i stedet skulle have indvilget i at medfinansiere naturlegepladsen. Denne beslutning er i givet fald taget uden at informere eller delagAir Cph
konverteres til medfinansiering af naturlegepladsen.
Alternativ placering.
st

andre
hvor der tages bedre
at man ser
-pladser til de bor-

ved V

Alternativt kunne man overveje
for enden af Garnisonsvej, hvor der ikke er beskyttede dyrearter. I projektgrundlag fra april 2017 er naturlegepladsen placeEtablering af naturhegn i skel.
hed i Bel Air, var der et naturhegn ind mod
gens hjemmeside, dateret 9. oktober 2017, er der markeret levende hegn
, at der
mellem privat ejen
levende hegn
.
ER BORGERINDDRAGELSE EN REN SKUEPROCES?
ter. Den
alle involverede parter -

gensidig aftale mellem

- om en anden placering samt nedskalering af aktivitetszonerne
gende i e-mail d. 13. septe
. Det er derfor meget
grundejerforeningens bestyrelse, der

som de eneste

en ren skueproces!
efter voGrundejerforeningen Farum Kasernes bestyrelse
res mening ikke
eller have dialog med os om naturlegepladsprojektet.

Naturlegepladsen etableres et andet sted (jf. ovenfor), hvor der taste naboer og naturen.
bag
10. september 2018,
Kan dette ikke ske, skal naturlegepladsen kraftigt nedskaleres til en
mindre legeplads
festplads. H
. Lokalplanforslag 130

3

i zoner af 10-13 meter i diameter (svarende til 80-100 m2). Aktiviteternes zoner skal nedskaleres til max. 5 m i diameter, og legeelemenAktivitetszonerne skal desuden
I Lokalplanforslamed 5ter, skal denne tek
Kort 2 skal rettes op.
Afs
get er

. I lokalplanforsla-

meste naboer. Det er en fejl, at der ikke i lokalplanforslaget er angivet, at
beplantningen

4Det er vigtigt,
,
plantning skal etableres samtidig med etablering af legepladsen, da vi
.
lev det gensidigt aftalt, at
boer
afstand til boliger og eksisterende kraftig beplantning.
mener vi, at
130.

nelunden. Som forslaget ligger nu, er naturlegepladsen
bolig, og risikoen for
er meget stor.
Med venlig hilsen
Lena Schandorff Juel Rasmussen
Kompagnivej 1, st. th.
3520 Farum
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vores

Høringssvar 14

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Annika Bek
28. april 2019 19:30
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar Lokalplan 130
Høringssvar Lokalplan 130 April 2019.pdf

Kære Furesø Kommune,
Hermed mit høringssvar til Lokalplan 130.
Med venlig hilsen,
Annika Lea Hursti Bek

1

Høringssvar 14

Høringssvar 15

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Annika Bek
4. maj 2019 14:02
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar Lokalplan 130
Høringssvar Lokalplan 130 Maj 2019.pdf

Kære Furesø Kommune,
Hermed høringssvar til Lokalplan 130.
Med venlig hilsen,
Annika Lea Hursti Bek

1

Høringssvar 15

Side 1 af 1
Høringssvar 16
Emne: SV: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla
##DKALDialogtraad=2019A04A01A11B34B41B369068##
----Oprindelig meddelelse---Fra: Returpost, Furesø Kommune
Sendt: 01-04-2019
Emne: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla
Hej Furesø Kommune,
Hermed høringssvar imod lokalplan 130.
Med venlig hilsen,
Annika Lea Hursti Bek
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Høringssvar 16

Side 1 af 1

Emne: SV: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla
##DKALDialogtraad=2019A04A01A11B34B41B369068##
----Oprindelig meddelelse---Fra: Returpost, Furesø Kommune
Sendt: 01-04-2019
Emne: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla

Høringssvar 17

Hej Furesø Kommune,
Hermed høringssvar imod lokalplan 130.
Med venlig hilsen,
Annika Lea Hursti Bek
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Høringssvar 17

Høringssvar 18 Borgmestersvar

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Karin Langendorf
2. maj 2019 08:53
Karen Meelsen
VS: T.O og journalisering: Til Godkendelse: Svar på henvendelse vedr. inhabilitet
Lokalplan 130

Fra: Ellen Hvidt Thelle
Sendt: 1. maj 2019 22:36
Til: Karin Langendorf
Emne: T.O og journalisering: Til Godkendelse: Svar på henvendelse vedr. inhabilitet Lokalplan 130

Fra: Claus Torp
Sendt: 1. maj 2019 22:13
Til:
Cc: Tine Gram; Anders Dorph; Ellen Hvidt Thelle
Emne: Fwd: VS: Til Godkendelse: Svar på henvendelse vedr. inhabilitet Lokalplan 130

Kære Michael Graatang

Tak for din henvendelse til borgmester Ole Bondo Christensen, som har bedt mig svare på dine 3 spørgsmål.

Til hvilken myndighed kan vi indbringe Byrådets afgørelse om habilitet, således den kan efterprøves?
Jeg kan oplyse, at enhver med retlig interesse i lokalplanen kan påklage den til Planklagenævnet, og at man kun kan
klage over retlige spørgsmål (fremgår af planlovens §§ 58 og 59). Det fremgår af praksis, at man i den forbindelse
også kan få pådømt om der er inhabilitet hos nogen af de deltagende beslutningstagere.

Er der knyttet en begrundelse til afgørelsen? Hvis ja – vil jeg gerne begære aktindsigt i begrundelsen.
Det er byrådets vurdering, at byrådsmedlem Lars Carpens hverken har en sådan personlig interesse i sagen eller at han
som medlem af en bestyrelse i et selskab eller en forening har en særlig interesse i sagen, at han anses som inhabil.
Der foreligger ikke en nedfældet begrundelse for, at Lars Carpens ved byrådets behandling blev anset for habil. Det er
der heller ikke krav om, at der skal efter styrelsesloven mv.
Som det også fremgår af afgørelsen af 20. februar 2019 , kan jeg oplyse, at det efter praksis fremgår, at et
kommunalbestyrelsesmedlem, der berøres af en struktur-, plan- eller budgetbeslutning mv., men som ikke berøres
væsentligt anderledes end andre personer, ikke vil kunne anses for at være inhabil og ligeledes, hvis et
selskab/forening som vedkommende repræsenterer, ikke berøres væsentligt anderledes. Ved overvejelserne om,
hvorvidt der foreligger inhabilitet, bør det indgå, at der ikke i unødigt omfang bør lægges hindringer i vejen for, at
kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg.
Byrådspolitikkere har bl.a. en interesse en interesse i at have deres gang i organiseringer/foraer, hvor de kan
få/fastholde indsigt i hverdagens problemer blandt borgerne i kommunen.
1

Jeg kan i øvrigt herudover oplyse, at kommunen ejer grunden, hvor legepladsen skal ligge, så lokalplanen er således
blot et skridt på vejen i realiseringen af legepladsen.

Hvornår forventes Furesø kommune at træffe afgørelse i den ophævede- og hjemviste afgørelse fra Planklagenævnet
om aktindsigt, der formentlig vil kunne kaste det lys over sagen og den juridiske vurdering om habilitet? Det er længe
siden vi søgte om aktindsigt i sagen

Vi forventer snarest og senest i næste uge at træffe afgørelse i aktindsigtssagen.

Med venlig hilsen
Claus Torp
By og Kulturdirektør
Furesø Kommune
Tlf. 7216 5858

Fra: Michael Graatang
Sendt: 22. april 2019 23:29
Til: borgmester
Emne: Svar på henvendelse vedr. inhabilitet Lokalplan 130

Høringssvar 18 Borgmesterbrev

Kære Ole

Mange tak for din mail om Byrådets afgørelse – i enighed ‐ af spørgsmålet om byrådsmedlem Lars Carpens mulige
inhabilitet.

Jeg har nu læst lidt op på lektien om habilitet/inhabilitet og kan forstå, at det er en juridisk vurdering, der skal tages
afsæt i, når Byrådet politisk skal træffe beslutning om habilitet. Der er således ikke helt ”frit politisk slag”.

Vi er stadig af den opfattelse, at byrådsmedlem Lars Carpens er inhabil i denne sag, som han har været med til at
behandle to gang i fagudvalget, to gange i økonomiudvalget og to gange i Byrådet.

Byrådsmedlem Lars Carpens deltog ligeledes som fagudvalgsmedlem, da vi borgere havde foretræde for
fagudvalget. Det virkede helt besynderligt, at en repræsentant for ”modparten” GF – et bestyrelsesmedlem for GF‐
Farum Kasserne
Lars Carpens deltog som repræsentant som repræsentant for Furesø kommune.
2

Det gav anledning til ”kasket forvirring”, og bevirkede at vi som borgere ikke kom tilstrækkeligt ud med vores
budskaber i forhold til fagudvalget, da ”modparten” repræsenteret ved Lars Carpens sad med ved bordet.

Jeg skal igen tage forbehold for faktiske oplysninger som Furesø kommune kan være bekendt med, og som vi
borgere ikke har fået mulighed for at gøre os bekendt med, idet der er givet afslag af Furesø kommune på vores
anmodning om aktindsigt.

Afgørelsen er påklaget til Planklagenævnet, der har ophævet Furesø kommunen afgørelse og har hjemvist sagen.

Ovenstående rejser for os følgende spørgsmål til kommunens besvarelse:

1. Til hvilken myndighed kan vi indbringe Byrådets afgørelse om habilitet, således den kan efterprøves?
2. Er der knyttet en begrundelse til afgørelsen? Hvis ja – vil jeg gerne begære aktindsigt i begrundelsen.
3. Hvornår forventes Furesø kommune at træffe afgørelse i den ophævede‐ og hjemviste afgørelse fra
Planklagenævnet om aktindsigt, der formentlig vil kunne kaste det lys over sagen og den juridiske vurdering
om habilitet? Det er længe siden vi søgte om aktindsigt i sagen.

Jeg eftersender Planklagenævnets afgørelse af 5. april 2019 om ophævelse af Furesø kommunes afgørelse og
hjemvisning af sagen.

Jeg skal igen beklage ulejligheden afslaget om aktindsigt giver anledning til.

Med venlig hilsen

Michael Graatang
From: borgmester <borgmester@furesoe.dk>
Sent: 31. marts 2019 07:20
To: Michael Graatang
Subject: Svar på henvendelse vedr. inhabilitet

Kære Michael Graatang

3

Jeg kan oplyse, at byrådet forud for behandling af dagsordenpunktet om et nyt lokalplanforslag om en
Naturlegeplads drøftede spørgsmålet om Lars Carpens habilitet med henblik på stillingtagen hertil.

Byrådet besluttede i enighed, at at Lars Carpens ikke er inhabil i sagen.

Venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester

Fra: Michael Graatang
Sendt: 23. marts 2019 16:36
Til: borgmester
Emne: FW: OBS - mulig inhabilitet i BYR-sag 27/3 2019 nr. 7.

Kære Ole.

Jeg skriver til dig vedrørende BYR‐sag 27/3 nr. 7 – beslutning nr. 2 høring af nyt lokalplan forslag 130
Naturlegeplads.

Vi beboere i området, der har fuldt sagen tæt, har undret os over, at byrådsmedlem Lars Carpens gentagende gange
har deltaget i sagsbehandlingen i fagudvalg, økonomiudvalg og i byrådet.

Vi er af den opfattelse, at der er betydelig risiko for, at byrådsmedlem Lars Carpens er inhabil.

Skåret helt ind til benet er det vores opfattelse, at Lars Carpens både er afsender af ansøgningen om at få
udarbejdet lokalplan 130 og samtidig er politisk sagsbehandler af samme sag i såvel udvalg som i byråd.

Lars Carpens behandler således efter vores opfattelse ”hans egen” privatretlige sag i udvalg og byråd.
4

Uddybende forklaring:
Således som vi er oplyst, er Lars Carpens bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Farum Kaserne, hvor han har
betydelig indflydelse, idet der er vægtet stemmeafgivelse. Lars Carpens havde på et tidspunkt over 50 % af
stemmerne. Vi kender ikke det præcise fordelingstal, da ansøgningen blev afsendt til kommunen, idet det vil blive
mindre i takt med, at området udbygges og flere borgere kommer til.

Det er Grundejerforeningen, der har ansøgt kommunen om at få udarbejdet lokalplan 130. Grundejerforeningen har
antaget og betalt firmaet Niras for at udarbejde det oprindelige lokalplanforslag 130, som Grundejerforeningens
ansøgningen til kommunen bygger på.

Ansøgningen til forslag 130 er således udført ensidigt i Grundejerforeningens interesse og for deres regning og
behandlet af deres bestyrelse, hvor Lars Carpens har en betydelig bestemmende indflydelse.

Habilitet er efter vores opfattelse en af demokratiets ”kronjuveler”, således vi sikrer, at der ikke er ”kasketforvirring,
falske lodder i vægtskålen eller egentlig nepotisme” i sagsbehandlingen.

Der er efter vores opfattelse ikke noget galt i at være inhabil, det går først galt, hvis en inhabil deltager i
sagsbehandlingen.

Vi har tidligere været i dialog med forvaltningen om habilitetsspørgsmålet, hvor vi har fået oplyst, at forvaltningen
ikke finder, der foreligger inhabilitet hos Lars Carpens.

Vi har søgt aktindsigt i grundlaget for forvaltningens vurdering, idet vi må forvente, at de sidder inde med flere
oplysninger, end vi som borgere har mulighed for at fremskaffe.

Vi har desværre fået afslag på anmodning om aktindsigt fra forvaltningen, så vi har ikke haft mulighed for at blive
klogere på habilitetsspørgsmålet eller forstå hvilke saglige overvejelser og begrundelser, der er lagt vægt på i
vurderingen.

Som byrådsmedlem kan man naturligvis få sagens akter at se, så der er demokratisk kontrol med sagen, ligesom Lars
Carpens
må være den nærmeste til at oplyse byrådet/borgerne om de faktiske forhold.
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Som sagt kan der være forhold, der er os helt ubekendt, som stiller sagen i et helt andet lys, men således som vi pt.
er oplyst, mener vi, at Lars Carpens fortsat er inhabil, idet han både er afsender/ansøger og derefter sagsbehandler
hos kommunen i samme sag.

Vi antager, at mange års samarbejde og hjerteblod i og omkring kaserneområdet kan gøre ”fartblind”, og vi tænker
ikke, at nogen bevidst ønsker at omgå de demokratiske spilleregler.

Jeg vil gerne understrege, at ovenstående ikke skal opfattes som kritik af forvaltningen, der med direktør Claus Torp
og hans medarbejdere på dygtigste vis har forsøgt at afbalancere en ”bøvlesag”, hvor der efter vores opfattelse har
været betydeligt pres gennem længere tid fra Grundejerforeningens bestyrelse.

Sagen har desværre givet anledning til et ikke ubetydelig modsætningsforhold mellem Grundejerforeningen og
mange beboerne i nærområdet til ”blomsterengen” på kasernelunden (130), som nu er udlagt til naturområde.

Vi tænker, at sagen og habilitetsspørgsmålet nøje bør overvejes af byrådet. Vi håber, at I kan hjælpe os med at blive
klogere på spørgsmålet, som vi meget gerne hører mere om, og som vi tænker at forfølge til et højere
forståelsesniveau.

Ligelydende er sendt til de øvrige byrådsmedlemmer og til direktør Claus Torp.

Med venlig hilsen

Michael Graatang
Kpmpagnivej 3, 2. tv.,
3520 Farum

Tlf:
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Kære Karen.
Jeg har vedhæftet mit høringssvar til revideret forslag 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne.
Med venlig hilsen
Michael Graatang
Kompagnivej 3, 2. tv.,
3520 Farum
Tlf:

1

Høringssvar til lokalplan nyt forslag 130 Furesø kommune.

Høringssvar 19

Indledning:
Indledningsvis vil jeg gerne som nytilflyttet borger i kommunen – på Kasserne grunden ‐ rose Furesø
Kommunen og Byrådet for den meget ambitiøse samlede lokalplanlægning, der er gældende for hele Farum
kasserne område.
Planen er meget ambitiøs, herunder særligt vedr. bebyggelse, faciliteter, struktur, natur og dyreliv mv. Et
rigtig flot stykke arbejde, der står respekt om, og som snart er fuldt udbygget.
Det var for os en betydelig medvirkende årsag til vores interesse for Furesø kommune og særligt Farum
kasserne område.
Da vi undersøgte plangrundlaget for området, fik vi øje på Kasserne Lunden, der ved første øjekast er
udlagt som et lille stykke ”åben land” i området, hvor der indgår de mange naturbeskyttelseszoner og
områder, der er beskrevet i de gældende lokalplaner og love og regler i øvrigt, ligesom der er taget stort
hensyn til biodiversiteten – flot arbejde ‐ lige noget for os.
Med den forudsætning besluttede vi at købe vores drømmebolig og bosætte os i området tæt på Kasserne
Lunden og naturen i øvrigt, som vi nyder dagligt.
Kommunens udsendelse af det private lokalplan forslag 130 med efterfølgende rettelser kom således helt
bag på os, og det undrer os stadig, at kommunen har valgt at kærer denne hørringsproces, idet det på flere
områder strider direkte mod de gode politiske intentioner, der er for området, for naturen, dyrelivet og
biodiversitet mv., som kommunen har besluttet i gældende lokalplaner for området.
Manglende behov for privat lokalplan forslag 130:
Jeg skal opfordre byrådet til ikke at vedtage det private lokalplan nye forslag 130 allerede af den grund, at
de eksisterende muligheder for at lave legepladser ikke er udtømt, samt at grundejerforeningen i samme
stund nedlægger andre legepladser i området.
Hvis man skal vælge at gå ind i et så beskyttet offentligt område og lave så radikalt om på en lokalplan –
hvor området fuldstændig vil skifte karakter fra natur‐ og beskyttet område, åbenland og åndehul for dyr
og mennesker, til legeplads med et omfang af regional legeplads, der på en god dag kunne ligne en
underafdeling af et mindre sommerland, så bør alle andre muligheder for at lave legepladser være udtømte
først – det er de ikke.
Jeg ser følgende muligheder:
1) Det ses af bestyrelsesreferaterne, at to legepladser i området er ved at blive nedlagt. Det giver
muligheder for fornyelse.
2) Der findes flere områder på Kaserne området, der i lokalplanerne er udlagt til legeplads, som pt.
ikke er udnyttet.
3) Der findes andre arealer, der ikke er så naturfølsomt som Kaserne Lunden, der vil kunne udnyttes.
4) Der findes andre offentlige arealer eks. matr. 98bu vest for Kaserne Lunden, der ikke er så
naturfølsomme, der vil kunne udnyttes.
5) Der er åbnet en offentlig børnehave i området med en offentlig legeplads, der tilfører området
yderligere legeplads kapacitet. Tak for det til Byrådet.

6) Da det sædvanligvis er Statsskovene i samarbejde med kommunerne, der anlægger større regionale
naturlegepladser, vil der alt efter omstændighederne kunne findes bedre egnede og mindre
følsomme naturarealer med mere central placering i kommunen og bedre infrastruktur og tilgang
til naturen i øvrigt, der vil kunne servicere kommunens og regionens borgere.
Der er formentlig mange flere muligheder, jeg ikke kender til, som vil kunne undersøges.
Legepladsens omfang og udformning mv i forslag 130.
Generelt finder vi stadig anlægget alt for omfattende og for ødelæggende for den beskyttede natur og
dyrelivet på området, ligesom det i særdeleshed er for belastende at anlægge en så ambitiøs legeplads, der
vil kunne tiltrække gæster fra hele regionen, hvilket vil give en helt urimelig belastning på området. Det vil
ikke være foreneligt med de beskyttelseshensyn området er underlagt. Fra andre rigtige natur‐ og skov
legepladser kan man se, hvordan naturen slides, så der næsten ikke er et græsstrå på legepladsen.
1) Bålplads: Der findes allerede i dag en mindre bålplads midt på området, der stort set ikke bruges,
så der ses ikke noget behov for bålplads. Vi hilser det således meget velkommen, at forslaget nu er
ændret, så der ikke indgår yderligere pålpladser i lokalplan forslaget.
2) Frugtoasen – med hængekøjer: Det er vigtigt, at legepladser indrettes til leg og ikke til ophold,
således børnene har mulighed for udfoldelse. Vi hilser velkommen at antallet af hængekøjer er
blevet præciseret, hvilket bevirker at det udlagte areal til hængekøjer kan og bør nedskaleres fra en
diameter på 10 m til 5 m – ud fra princippet om mindste indgriben (i naturen). Hængekøjerne kan i
øvrigt fint udgå af lokalplan forslaget, idet det findes mange udlagte arealer på kasserne området,
hvor hængekøjerne vil kunne indplaceres.
3) Svævebane: Vi hilser på den ene side velkommen, at den nu er foreslået flyttet længere væk fra
beboelsesområderne, men på den anden side er den nu placeret stort set midt i
spredningskorridoren. Anlægget er for omfattende og for indgribende for naturen, dyrelivet,
borgerne og for omgivelserne i øvrigt, og bør helt udgå af planen.
4) Fart og aktivitet: Området for tæt på/midt i den beskyttede natur, hvorfor det bør nedskaleres, og
der bør præciseres yderligere. Som eks. kan nævnes at med en diameter på 10 m og en lovlig
byggehøjde 5,5 m – vil det være muligt at rejse eks. en klatrevæg på 55 m2 – svarende ca. til
arealet på en 2 værelses lejlighed. Det siger næsten sig selv, at det skal nedskaleres og præciseres
yderligere.
5) Legeskoven: Bør nedskaleres vedr. byggehøjde og diameteren på 13 m bør mindsket til 5‐6 m, og
der bør præciseres yderligere hvad der må opføres.
6) Trækdæk ved sø: Området vil ændre karakter fra naturlig sø til park/sommerland, og kan alt efter
omstændighederne indbyde til ”overgreb mod den fredede paddebestand” og det særligt pgf. 3
beskyttede området i øvrigt.
7) Picnic og spillerummet: Har med det nye forslag fundet en bedre placering – dog vil jeg igen
henvise til, at der er mange andre arealer på kasserne området, der allerede er udlagt til legeplads,
således det er helt unødvendigt at med anlægget i naturen så tæt på og i de mange
naturbeskyttede zoner, som uundgåeligt vil blive belastet yderligere af anlægget og den
efterfølgende brud af dette.
Væsentlige mangler ved lokalplan forslag 130.
Vi savner en stillingtagen til parkeringspladser. Langt de fleste parkeringspladser findes i dag, således som
vi er orienteret, på private fælles veje, og der er allerede lidt for få p‐pladser, herunder busholdepladser i
området, idet skovbørnehaverne ofte kommer i bus. Problemstillingen kendes fra de andre regionale skov‐
og naturlegepladser.

Der savnes også stillingtagen til affaldshåndtering.
I forbindelse med andre skov‐ og naturlegepladser er der opført offentlige toilet, hvilket ligeledes bør
indarbejdes i lokalplanforsalget hvis det gennemføres, som en forudsætning for evt. gennemførelsen af
lokalplan forslaget.
Det forslås i lokalplan forslaget, at der kan opsættes mindre reklameskilte, hvilket slet ikke er foreneligt
naturbeskyttelsen, og vil yderligere understrege den ”tivolisering” og ændring af områdets udtryk, der vil
blive muliggjort, hvis byrådet beslutter lokalplan forslaget. Det er helt unødvendigt, og tjener intet
offentligt formål, hvorfor det ikke bør tillades.
Afrunding:
Lokalplan forslaget og den efterfølgende opførelse af et ikke ubetydeligt legeanlæg, som formentlig kræver
byggetilladelse, og den brug, der vil komme af et så stort regionalt legeanlæg, er ikke foreneligt med
grundtanken og planen for kasserne området i almindelighed og for de beskyttelseshensyn, der er på
kasserne lunden i særdeleshed.
Forslaget er alt for indgribende for naturen, dyrelivet og for tæt på bebyggelsen. Legepladserne bør, som
der også er lokalplanlagt for ‐ fordeles rundt på området, hvor der allerede nu er uudnyttet plads udlagt
legeplads. Et så stort samlet præstigeprojekt bør placeres mere centralt i kommunen med bedre
infrastruktur og direkte adgang til naturen.
Da en lokalplan som bekendt giver en handlemulighed og ikke en handlepligt, bliver det en efterfølgende
politisk overvejelse om, hvordan og hvem, der skal råde over den fælles kommunale natur.
Kære Furesø Byråd hold fast i den ambitiøse plan for kasserne området, der også giver plads til den grønne
profil og til at passe på naturen, og henvis til at bruge de muligheder, der allerede findes så mange af på
området. Der er ikke brug for det private nye lokalplan forslag 130, og det vil skade for meget.
Med venlig hilsen
Michael Graatang
Kompagnivej 3, 2. tv.,
3520 Farum
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Fwd: SV: Bemærkninger og høringssvar til forslag til lokalplan nr. 130

Kategorier:

Journaliseret på 19/4860 - Høring og endelig vedtagelse af revideret forslag til
Lokalplan 130 for en Naturlegeplads i den nordlige del af Farum Kaserne

T.o - det ser ud til at vi har fået svaret gennem bme
Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
Fra: Claus Torp <clt1@furesoe.dk>
Dato: 12. maj 2019 kl. 21.25.00 CEST
Til: Ellen Hvidt Thelle <eth1@furesoe.dk>, Karin Langendorf <klag@furesoe.dk>
Emne: Vs:・ SV: Bemærkninger og høringssvar til forslag til lokalplan nr. 130・
Det gør vi så 😊

Med venlig hilsen
Claus Torp

By og Kulturdirektør
Furesø Kommune
Tlf. 7216 5858
Start på videresendt besked:
Fra: Lars Juel Rasmussen
Dato: 12. maj 2019 kl. 21.06.35 CEST
Til: "Egil F. Hulgaard" <efh@furesoe.dk>
Cc: Claus Torp <clt1@furesoe.dk>
Emne: Vedr.:・ SV: Bemærkninger og høringssvar til forslag til lokalplan
nr. 130・
I bedes læse dette korte høringssvar med friske øjne.
Sendt fra min iPhone
Den 12. maj 2019 kl. 19.44 skrev Egil F. Hulgaard <efh@furesoe.dk>:
Kære Lars
Tak for detaljeret høringssvar. Det vil indgå i det videre planarbejde.
mvh
Egil
Fra: Lars Juel Rasmussen
Sendt: 12. maj 2019 19:38
Til: Claus Torp
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Kære Karin
Her er hvad jeg har modtaget 12. maj.

Med venlig hilsen
Claus Torp
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Furesø Kommune
Tlf. 7216 5858
Start på videresendt besked:
Fra: Lars Juel Rasmussen
Dato: 12. maj 2019 kl. 19.37.39 CEST
Til: "clt1@furesoe.dk" <clt1@furesoe.dk>
Cc: "efh@furesoe.dk" <efh@furesoe.dk>
Emne: Vs:・ Bemærkninger og høringssvar til forslag til lokalplan nr. 130・
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Fra: Lars Juel Rasmussen
Dato: 21. april 2019 kl. 16.59.54 CEST
Til: "bme@furesoe.dk" <bme@furesoe.dk>
Emne: BemÃ¦rkninger og hÃ¸ringssvar til forslag til lokalplan nr. 130
Til Furesø Kommune
Undertegnede fremsender hermed supplerende bemærkninger og
høringssvar til forslag til lokalplan nr. 130, dækkende område til
Naturlegeplads på Farum Kaserne.
Med venlig hilsen
Lars Juel Rasmussen
Kompagnivej 1, st. th.
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Med venlig hilsen

Lars Juel Rasmussen, Kompagnivej 1, st. th., 3520 Farum

Cc: Egil F. Hulgaard
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130
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Til Furesø Kommune
Undertegnede fremsender hermed supplerende bemærkninger og høringssvar til forslag til lokalplan nr.
130, dækkende område til Naturlegeplads på Farum Kaserne.
Med venlig hilsen
Lars Juel Rasmussen
Kompagnivej 1, st. th.
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14. april 2019
Til Furesø Kommune

Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 130, dækkende
område til Naturlegeplads på Farum Kaserne
Hermed fremsendes høringssvar og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 130.
Miljøparametre/Natur
Lokalplanområdet er præget af et fredfyldt naturområde med sø beskyttet efter § 3 i
Naturbeskyttelsesloven og i henhold til EU-habitatdirektivet (bilag IV, spidssnudet frø og stor
vandsalamander). Endvidere er meget store dele af lokalplanområdet udlagt til spredningskorridorer
for at tilsikre, at dyrene ugenert og uforstyrret kan vandre til andre beskyttede søer lige udenfor
lokalplanområdet.
Grundejerforeningen på Farum Kaserne og Furesø Kommune ønsker nu, at der skal etableres en
omfattende offentlig tilgængelig naturlegeplads med tilhørende samlingspunkter, i og i
nærheden af ovennævnte ømfindtlige og sårbare naturområder, og dermed med meget store risici
for negative effekter for §3- og EU-habitatområderne.
Som det fremgik af det oprindelige lokalplanforslag, ønsker Grundejerforeningen på Farum Kaserne
og Furesø Kommune, at der etableres en naturlegeplads med offentlig adgang og ”til gavn for hele
Furesø Kommune”, hvilken udlægges til attraktivt udflugtsmål for hele Furesø Kommunes og
omegns børn, unge og voksne. Dette er bl.a. kommunikeret i pressen, som f.eks. i Furesø Avis den
20. februar 2018, hvor Udvalgsformand for Byudvikling og Bolig fra Furesø Kommune og
Formand for Farum Kasernes Grundejerforening tilkendegav ovenstående. I det opdaterede
lokalplanforslag har kommunen dog slettet sætningen "til gavn for hele Furesø Kommune" til trods
for at omfang og størrelser af de store legeaktiviteter er de samme, som i det oprindelige
lokalplanforslag. Furesø Kommune har nok indset, at dette nok ikke hænger sammen med
ømfindtlige og sårbare naturområder, skønt at projektet ikke har ændret sig.
Der er således tale om en voldsom og omfattende naturlegeplads, med bl.a. flere legetårne på 5,5 m
i højden, en 5,5 m høj svævebane med længde på 30 m, hængekøjer, picnic mulighed og platform i
sø, alt sammen placeret i, og i nærheden af ømfindtlige og sårbare naturområder (§3- og EUhabitatområder). Med et omfang af aktiviteter som beskrevet i lokalplanforslaget, og med erfaringer
fra andre lignende naturlegepladser, er det ikke urealistisk, at der dagligt vil være 50-100
besøgende, og i weekender så mange som 100-200 besøgende personer samtidig, herunder med
afholdelse af børnefødselsdage, familieudflugter, fester, som hæng-ud sted mm. Det bliver en af de
største offentlige tilgængelige svævebaner i landet. Det kan nævnes, at én af landets største
naturlegepladser Havturen i Liseleje med ca. 1.000 besøgene i sommerhalvåret "kun" har en
svævebane i 3 m´s højde og 20 m i længden.
I lokalplanforslag gives der ret til at opføre legedele bestående af to aktivitetszoner bestående af
”Legeskov” samt ”Fart og Aktivitet” og med en svævebane.
I lokalplanforslaget gives der tilladelse til at etablere ”Legeskoven” indenfor en cirkel på 13 m i
diameter svarende til ca. 132 m2, og der gives tilladelse til at udnytte højde på 5,5 m inden for
1

denne cirkel. Dette svarer til et meget stort parcelhus i to etager, hver med 132 m2 i
grundplan, og med et volumen på 726 m3. I lokalplanforslaget gives der endvidere tilladelse til at
etablere ”Fart og aktiviteter” indenfor en cirkel på 10 m i diameter svarende til ca. 78 m2, og der
gives tilladelse til at udnytte højde på 5,5 m inden for denne cirkel. Dette svarer til et stort
parcelhus i to etager, hver med 78 m2 i grundplan, og med et volumen på 429 m3.
Lokalplanforslaget giver dermed tilladelse til at etablere de to legeaktivitetszoner tilsammen med et
enormt volumen på op til ca. 1.155 m3.
Derudover giver lokalplanforslaget tilladelse til, at der etableres en 5,5 m høj svævebane med en
længde på 30 m, der som sagt vil være én af de største offentlig tilgængelige svævebaner i landet.
I øvrigt har undertegnede svært ved at forestille sig, at de enorme legepladsvolumener og store
trækkræfter fra svævebane ikke skulle give anledning til nogen form for terrænregulering med
udgravning til store betonfundamenter og dybt gravet faldunderlag under en svævebane i 5,5 meters
høj. I henhold til Kommuneplanen er der forbud mod terrænregulering.
Det er et helt vildt omfang, og det vil give mulighed for at etablere en enorm stor legeplads med
rigtig mange besøgene, og med rigtig meget larm. Derfor skal de tilladelige byggevolumener
naturligvis nedskaleres.
Ud over selve den omfattende legepladsdel, vil anbringelse af et større område med bl.a.
hængekøjer tiltrække unge og voksne mennesker, og vil med stor sandsynlighed blive et
samlingspunkt om dagen, aftenen og muligvis om natten. For eksempel på illustrationerne med
hængekøjer på side 19 i lokalplanforslaget ses unge og voksne, der ligger og soler sig, dels i
hængekøjer og udenfor hængekøjerne, se nedenfor billede fra lokalplanforslag.

Der er i dag en åben bålplads på området (i spredningskorridoren), som aldrig bliver benyttet. Men
med etablering af en stor offentlig tilgængelig naturlegeplads med tiltrækning af mange børn, unge
og voksne fra et større opland omkring Farum, må det forventes, at denne bålplads bliver benyttet
meget flittigt i løbet af dagen, aftenen og muligvis om natten, og det må forventes, at brugerne vil
indsamle træ til bål, også indenfor spredningskorridorerne, og dermed forstyrre de beskyttede
dyrearter, som netop gemmer sig under træer og kviste.
Erfaringer fra mange andre lignende offentlige samlingspunkter i naturen er desværre, at der
medbringes drikkevarer, pizzabakker og andre take-away madvarer, engangsgrill mv.
Efterladenskaber fra sådanne besøg i form af halvtomme madbeholdere, brugte grillbakker, andet
affald, cigaretskodder m.m., vil endvidere kunne tiltrække rotter, hvilket igen vil have en stor
negativ indvirkning på det eksisterende dyreliv i lokalplanområdet, og samtidig skabe en række
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andre problemer, jf. f.eks. hændelse ved Furesøbad i uge 16 i 2018. I folkemunde tales der
allerede om området, som den nye festival-/festplads, hvilket i sig selv er alarmerende
Åbnes der op for området på denne måde, med de mange besøgene og med mulige
samlingspunkter, vil de udlagte spredningskorridorer ej heller blive respekteret, og hele
lokalplanområdet må forventes at blive inddraget til aktivitets- og udflugtsmål. Det vil også
medføre, at det høje græs og den bevaringsværdige blomstereng, som i lokalplanforslaget er tiltænkt
uberørt uden for stier, vil blive trådt ned og ødelagt, når de mange besøgende leger og færdes på
området, også indenfor den udlagte spredningskorridor.
Ved implementering af den omfattende naturlegeplads og de tilhørende samlingssteder vil der efter
undertegnedes opfattelse være betydelig risiko for negative effekter på de ømfindtlige og sårbare
naturområder samt de beskyttede dyrearter og med ”forsættelig forstyrrelse af disse arter” og
”forringelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder”, hvilket der er forbud mod i
henhold til EU-habitatdirektiv.
Det bemærkes i sammenhæng med foranstående, at der ved flere lejligheder er blevet udtrykt en
ganske stor ligegyldighed omkring frøer, padder og andet dyreliv, habitater og spredningskorridorer
generelt, fra både bestyrelsesmedlemmer og beboere på Farum Kaserne.
Hvad angår den offentlige adgang til naturlegepladsen, bemærkes det, at dette har været et
ufravigeligt krav fra Furesø Kommune for at tillade etablering af en naturlegeplads i det omfang,
som det er beskrevet i lokalplan nr. 130.
Da det foreliggende lokalplanforslag således vil have en voldsom negativ påvirkning af et udpeget
naturbeskyttelsesområde, som bl.a. er omfattet af EU-habitatdirektiv, er det undertegnedes klare
opfattelse, at der vil være tale om forsættelig handling med forstyrrelse af beskyttede dyrearter,
samt forringelse og/eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de beskyttede dyrearter, hvis
det planlagte omfattende projekt gennemføres, og det vil med stor sandsynlighed ende som en
stor miljø- og naturskandale.
Det vil være uforståeligt, hvis Furesø Kommune vil acceptere denne store risiko, og undertegnede
forventer, at Furesø Kommune vil kræve, at Grundejerforeningen på Farum Kaserne revurderer
projektet.
Havde der været gennemført en fuld miljøvurdering og konsekvensvurdering, ville det med stor
sandsynlighed have vist, at det miljømæssigt ville være bedre at placere en nedskalleret
naturlegeplads et alternativt sted.
Krænkende placering af flere aktivitets- og opholdsområder i forhold til nærmeste beboere
Ifølge lokalplanforslaget under afsnittet ”Eksisterende forhold” på side 22 er vist 4 fotos, der
fejlagtigt giver indtryk af, at der er mere end 150 m til nærmeste bebyggelse, se et af billederne fra
lokalplanforslaget nedenfor.
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Virkeligheden er en helt anden!
Som det fremgår af lokalplanforslaget, er der kort afstand fra offentlig aktivitet/ samlingspunkt til
nærmeste bygning med direkte og ugenert og krænkende indkig i stuer, værelser og soveværelser,
se billede nedenfor.

Man kommer reelt så tæt på lejligheder/boliger, at man ikke synes at have taget højde for
privatlivets fred og ukrænkelighed. Undertegnede forstår ikke, at man kan byde borgere i
kommunen at få en offentlig naturlegeplads så tæt på ens terrasse og soveværelse!
Jeg kan ikke forestille mig, at man andre steder i Danmark har en offentlig tilgængelig
naturlegeplads med en så krænkende placering i forhold til nærmeste naboer!
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Nedenfor er vist stander opsat ved Farum Sø, hvor der ligeledes er offentlig tilgængelighed. Her er
angivet: "Af hensyn til privatlivets fred må du ikke tage ophold nærmere end 150 m fra beboelseog driftsbygninger". Der gælder åbenbart andre rimelige forhold andre steder i kommunen.

På grund af aktivitets/samlingspunkters meget tætte placering på eksisterende bygninger vil der
yderligere være store gener i form af støjgener, men også røggener fra åben bålplads, beliggende i
kort afstand til nærmeste beboere. Med den herskende vindretning fra vest vil røg fra bålplads med
sikkerhed genere ophold på altaner, ved åbne døre/vinduer, samt røg vil indsuges i luftindtaget til
boligernes ventilationsanlæg, idet disse dels er placeret på taget, dels på siderne af bygningerne. I
øvrigt kunne der opstå brandfare for de nærmeste bygninger, da flyvende gnister kan sætte ild i det
høje græs.
Larm fra op mod 200 besøgene og fra en 30 meter lang svævebane vil gøre det ulideligt for de
nærmeste naboer. I TV2 LORRY var der et indslag d. 2. maj 2018 om ulidelige støjgener for de
nærmeste naboer til lignende svævebane i Nivå, hvor direkte krænkende indkig i soveværelse i
øvrigt også her er til stor gene. https://www.tv2lorry.dk/artikel/ny-forlystelse-generer-naboerklatrere-kan-se-torbens-sovevaerelse
De nærmeste naboer må forvente et værditab på deres bolig på mellem 500.000 kr. – 1.000.000 kr.,
hvilket også er verificeret, da bygherre 2E måtte sætte købspris ned med 900.000 kr. for en af de
nærmeste naboboliger til naturlegepladsen. Tidligere potentiel køber af denne bolig er hoppet fra
køb af denne bolig og udnyttede advokatforbeholdet, da køber blev gjort bekendt med det
omfattende projekt.
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Det foreliggende omfattende projekt vil derfor have store og væsentlige negative psykiske, fysiske
og sundhedsmæssige påvirkninger på de nærmeste naboer. Det vil være uforståeligt, hvis Furesø
Kommune vil acceptere at udsætte sine borger for disse gener, herunder den manglende
respektafstand til de nærmeste naboer, og undertegnede forventer, at Furesø Kommune vil kræve, at
Grundejerforeningen på Farum Kaserne revurderer projektet.
Trafik
Når der etableres en offentlig tilgængelig omfattende naturlegeplads med tilhørende
samlingspunkter i modsatte ende af indkørsel til kaserneområdet, må det forventes, at der vil være
stærkt forøget risiko for støj- og trafikgener, for høj hastighed gennem kaserneområdet og ulykker. I
øvrigt er der i lokalplanforslaget ikke planlagt én eneste parkeringsplads til gæster, hvilket er meget
mærkeligt, når man ved, hvor mange fyldte parkeringspladser der normalt er ved andre offentlige
naturlegepladser kombineret med, at der er forbud mod at parkere på de offentlige veje på
kaserneområdet. Det noteres, at der er ca. 900 m til nærmeste busstoppested og ca. 4 km til
nærmeste S-togstation.
Toiletforhold
I henhold til lokalplanforslaget etableres der ikke toiletforhold, selvom der etableres en omfattende
offentlig tilgængelig naturlegeplads med forventet omfattende besøg fra børn, unge og voksne ikke
boende på kaserneområdet. Manglende toiletforhold sammenholdt med et stort antal forventede
besøgende vil betyde, at nødtørft mest sandsynligt vil blive forrettet in natura på lokalområdet,
langs med nærtliggende bebyggelse og under overdækkede p-pladser ved samme.
Er borgerindragelse en ren skueproces?
Der har været flere møder med Furesø Kommune og de involverede parter, og det har igennem hele
forløbet stået klart, at Grundejerforenings bestyrelse har haft vetoret, da det er dem der betaler, og at
man fra politisk niveau i kommunen på et meget tidligt tidspunkt har tilkendegivet, at man støtter
projektet. Nedenfor nævnes bare et par eksemplar.
På et fælles besigtigelsesmøde den 10. september 2018 blev der indgået en gensidig aftale mellem
alle involverede parter - Grundejerforeningen Farum Kaserne, Furesø Kommune, Dansk
Naturfredningsforening og berørte naboer - om placering og omfang af naturlegepladsen (bekræftet
efterfølgende i e-mail d. 13. september fra Furesø Kommunes embedsmand). Det var
derfor meget skuffende og frustrerende, at man efterfølgende måtte konstatere, at det netop var
Grundejerforeningens bestyrelse, som den eneste, der sprang fra aftalen. Efterfølgende udarbejdede
kommunen igen et nyt forslag som kom i forhøring i januar 2019. Da Grundejerforeningens
bestyrelse indsendte svar efter den angivne svarfrist, og med trusler om at skrinlægge projektet,
bukkede kommunen under for presset og som tyv om natten blev det nuværende lokalplanforslag
etableret, som tilgodeser Grundejerforeningens bestyrelses ønsker.
Man sidder tilbage med følelsen af, at denne borgerinddragelse blot var en ren skueproces, og at det
var aftalt spil! Det noteres, at der i øvrigt er sammenfald mellem bestyrelsesmedlem i
Grundejerforeningen og politisk beslutningstager i Furesø Kommune. Konflikten mellem
Grundejerforeningens bestyrelse og de nærmeste naboer er desværre blevet optrappet på grund af
ovenstående. Både Grundejerforeningens bestyrelse og repræsentanter for de nærmeste naboer
havde foretræde for Udvalget for Byudvikling og Bolig i december 2018, og repræsentanter for
nærmeste naboer følte sig naturligvis utilpasse ved at en polisk beslutningstager, som også er
medlem af Grundejerforeningen, var tilstede ved dette foretræde.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen på Farum Kaserne repræsenterer ikke de nærmeste naboer til
naturlegepladsen. Man har på ingen måde ønsket at inddrage os i naturlegepladsprojektet.
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Sammenfatning
Sammenfattende er det undertegnedes opfattelse, at det omfattende projekt beskrevet og illustreret
i lokalplanforslaget vil have store og væsentlige negative effekter på de nærmeste naboer, miljø
og natur, herunder (§3- og EU-habitatområder).
Derfor skal projektet enten flyttes/placeres på alternativ grund, eller også skal projektet kraftigt
reduceres og nedskalleres samt indrettes anderledes.
Placering af projekt til alternativ grund:
Der forefindes flere andre disponible arealer på Farum Kaserne, som med fordel kunne benyttes til
en naturlegeplads, og hvor trafikale tilkørsels- og parkeringsforhold i øvrigt er meget bedre, f.eks.
1) ved varmecentralen, 2) på grunden i det nordvestlige hjørne af kaserneområdet eller 3) i
selve skoven, hvor en naturlegeplads naturligt hører hjemme, og hvor der ikke vil være risiko
for negativ påvirkning af ømfindtlige og sårbare naturområder (§3- og EU-habitatområder), og hvor
der vil være mindre gener for de nærmeste naboer.
Havde der været gennemført en formel miljøvurdering, hvor alternativer (herunder alternativ
placering), samt borgerinddragelse er en del af denne opgave, havde projektet med stor
sandsynlighed været placeret på alternativ grund.
Det skal bemærkes, at i forbindelse med anmodning om aktindsigt i sagen, er det kommet frem, at
de største dele af naturlegepladsen i forslag af april 2017 var placeret på grunden i det nordvestlige
hjørne af kasernegrunden, hvor der ikke vil være risiko for negative påvirkninger af ømfindtlige og
sårbare naturområder. Det står ikke klart, hvorfor projektet efterfølgende er flyttet til den
nuværende grund. Projektgrundlaget, som det forelå april 2017, er vedhæftet som bilag 1. (Dette
projektforslag fra april 2017 skal efter undertegnedes opfattelse også viderebearbejdes med
nedskallering og reduktion i de angive aktiviteter, og endvidere skal der ikke være nogen aktiviteter
indenfor spredningskorridoren). Kommunen har angivet skovbyggelinjen, som én af årsagerne til at
man ikke er gået videre med dette forslag. Til det er bare at sige, at der adskillelige andre steder ned
langs Garnisionsvej er givet dispensationer til bl.a. legepladser og materielgård, så det er mere
kommunens stædighed og måske aftalt spil med Grundejerforeningen, der gør at denne løsning ikke
er blevet forfulgt.
Hvis der skal etableres ”naturlegeplads” på den nuværende grund, skal projektet kraftigt
reduceres og nedskalleres til en mindre legeplads, og flyttes så langt væk som muligt fra
eksisterende bebyggelse af hensyn til nærmeste naboer, miljø og natur, og med følgende tiltag:
-

-

Frugtoasen/hængekøjer skal tages helt ud af projektet på grund af store negative effekter på
de nærmeste naboer, miljø og natur
Trædæk på søbredden skal tages helt ud af projektet på grund af store negative effekter på
miljø og natur
Selve legedelen (Legeskoven/fart og aktivitet) skal kraftig nedskalleres på grund af store
negative effekter på de nærmeste naboer, miljø og natur. For at begrænse projektet skal de
to aktivitetszoner hver have en diameter på max 5 m. Legeelementernes højde må ikke
overstige 2,5 m og ingen svævebane
Ingen af de resterende 4 aktivitetszoner (”Spillerummet, Picnic, og to mindre
legeaktiviteter”), hver med diametre på max 5 m, kan placeres mindre end 60 m fra
nærmeste bebyggelse/altan, på grund af store negative effekter på de tætteste beboere
Der skal etableres hegn rundt om søen for at undgå drukneulykker for de legende børn
Afskærmende beplantning omkring aktivitetszoner. I lokalplanforslaget er angivet, at der
skal plantes buske eller frugttræer rundt om aktivitetszonerne for at afskærme. På Kort 2 ser
man placeringen af ny beplantning (mørkegrønt), som skal afskærme for indkig til og gener
for nærmeste naboer. Det er en fejl, at der ikke i lokalplanforslaget er angivet, at
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beplantningen skal være tæt, og at beplantningen fra dag 1 skal være i fuld højde med
det der påtænkes bygget. En frugtbusk dækker ikke tilstrækkeligt. Desuden er det
misvisende, at ”bevaringsværdig beplantning” på Kort 2 fremtræder som tæt beplantning.
De eksisterende meget tynde træer står med 4-5 meters mellemrum og dækker intet! Det er
vigtigt, at der i den endelige lokalplan tydeligt står, at tæt og dækkende beplantning skal
etableres samtidig med etablering af legepladsen, da vi ikke har tillid til at
Grundejerforeningen ellers håndhæver det.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at de nærmeste naboer gerne vil indgå i fortsat dialog med
Grundejerforeningen på Farum Kaserne for at finde acceptable og fælles løsninger under
hensyntagen til nærmeste naboer, miljø og natur. Løsninger der vil kunne samle beboere på Farum
Kaserne i stedet for dyb splittelse, som desværre vil kunne vare rigtig mange år ud i fremtiden. Der
vil muligvis være behov for, at Furesø Kommune fortsat understøtter denne dialog.
Gennemføres det omfattende projekt vil det få enorme negative psykiske, fysiske og
sundhedsmæssige påvirkning for de nærmeste naboer. Derudover vil det med meget stor
sandsynlighed ende som en miljø- og naturskandale, herunder med forstyrrelse af beskyttede
dyrearter og forringelse og/eller ødelæggelse af raste- og yngleområder for de beskyttede dyrearter.
Det er magtpåliggende for undertegnede at gøre Furesø Kommune opmærksom på, at de nærmeste
naboer er meget utilfredse, frustrerede og vrede, og at dette ikke bare er en kortvarige tilstand, og
derfor må det med sikkerhed forventes, at mange borgere formentlig vil klage til næste instans, hvis
Furesø Kommune vælger at vedtage en Lokalplan med baggrund i lokalplanforslaget.
Nedenfor vises tekst og billede af skilt fra Furesø Kommune ved indgangen til Kasernelunden/
Lokalplanområdet, hvor det ikke er ”undertegnede”, men derimod ”de beskyttede dyrearter”
der appellerer til, at de meget få besøgende, der i dag betræder området, skal ”passe på” de
beskyttede dyrearter. Implementeres det foreliggende omfattende projekt vil skiltet desværre skulle
udskiftes til en grædende frø, og med tiden muligvis en død frø ! DETTE MÅ IKKE SKE.
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Med venlig hilsen

Lars Juel Rasmussen, Kompagnivej 1, st. th., 3520 Farum
Bilag 1: Forslag til placering af Naturlegeplads april 2017
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- Forslag til lokalplangrundlag til naturlegeplads - Farum
Dato: 27.02.2017 Rev.dato:
med

Lokalplangrundlag - naturlegeplads, Fa

ig gennem området og skaber
se mellem aktiviteterne.

e mindre terrænformationer kan pleet være en anelse højere (enggræs) for
gøre terrænformen.

er det forsøgt at fastholde det nuværeni beplantning og plejeniveau, hvorimod
niveauet har mulighed for at intensiveres
lse med de nye oplevelser og aktiviteter
er åbent og ”ﬁltreret” ud i området.

et eksisterende område inden for delområde A set fra Garj.

Lokalplangrundlag - naturlegeplads, Fa

: ubehandlede træpæle danner udtrykket af en skov. Pælene forbindes af reb, balancestænger, net, stubbe osv.

m, trapper og hævede plateauer.

Reference: varieret bakket terræn giver
mulighed for etablering af hængebro.

ce: gyngestativ, karruselelement, balancebom - og stubbe
æstammer lagt på faldunderlaget.

Reference: ved etablering af svævebanen ud
rænformationer, og banen ligger som en kobl

Lokalplangrundlag - naturlegeplads, Fa

Reference: FRUGTOA
hængekøjer monteres
træpæle. Etableres me
som underlag.

nce: SPILLERUMMET; en klipsﬂade giver plads til forskellige
viteter. Eksempelvis kroket, viil og boldspil.

BÅLSTEDET; kan etableres med marksten, træstubbe eller grove ubehandlede træplinte som sidenkel trækonstruktion udgør overdækning over bålsted.

TERRÆN

Reference: et hævet trædæk gør at man kan opnå rekreat
komme tæt på søens ﬂora og fauna.

Reference: nær legeskoven kan der etableres ny beplantning for at forstærke
skov-udtrykket, og for at fungere som legekrat. Der kan plantes hjemmehørende arter, som bærer frugt. Eksempelvis hassel og mirabel.

Reference: arealets beplantning i terræn plejes som naturgræs, mens nye
mindre terrænformationer plejes som blomstereng. Slyngede klippede stier
gennem græsset baner vej til aktiviteterne.

Lokalplangrundlag - naturlegeplads, Fa

Side 1 af 1
Høringssvar 22
Emne: SV: Høringssvar til lokalplanforslag 130. Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla
##DKALDialogtraad=2019A04A01A11B34B37B348441##
Til Furesø kommune
Vedhæftet Høringssvar til Lokalplansforslag 130.

Venligst kvitter for modtagelsen af dette høringssvar.

Med venlig hilsen
Christer Florin Feilberg
Kompagnivej 1, 1 sal mf.
3520 Farum
----Oprindelig meddelelse---Fra: Returpost, Furesø Kommune
Sendt: 01-04-2019
Emne: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla

mhtml:file://C:\Users\kme1\AppData\local\Temp\23\TRI30244\CaseNo19-4860_184... 22-05-2019

Høringssvar 22

Høringssvar 23

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Kirsa Christensen
17. april 2019 12:09
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Kirsa Christensen
Lokalplan 130 Høringsvar
Lokalplan 130 Farum Kaserne 2019.docx

Hermed fremsendes høringssvar vedr lokalplan 130, Naturlegeplads.
Venlig Hilsen / Best Regards
Kirsa Christensen
Kompagnivej 1, 2.th
3520 farum
+ 45

1

Høringssvar 23
Kirsa Christensen
Kompagnivej 1, 2. th
Lejlighed 10
3520 Farum
Tlf;
Mail;

Farum 17. april 2019
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Lokalplan 130 – Naturlegeplads BelAir – Kasernelunden
1.
2.
3.
4.
5.

Naturlegeplads
Placering
Bekymringer
Forslag til anden løsning
Afrunding

1. Naturlegeplads
Som udgangspunkt synes jeg, at en naturlegeplads er en fantastisk ide og et godt initiativ. Det skaber
aktivitet, besøgende og udflugter fra nær og fjern, hvis det er det man ønsker. Det har dog på intet tidspunkt
været et ønske at blive nærmeste nabo til den størrelse af legeplads der her er lagt op til! Det stiller også
store krav til økonomien, området i sin helhed, naturen, giver støjgener og medfører en del vedligeholdelse,
overvågning og oprydning.
2. Placering
Det er yderst vigtigt at forstå, at jeg på ingen måde er imod en naturlegeplads i området, men derimod dens
placering! Området er et Habitat og en lille perle i et tæt bebygget område. Kasernelunden var præcis
årsagen til, at vi købte netop den her lejlighed i Farum. Som vender direkte ud til området. Jeg har i årevis
boet op ad Hareskoven og er velvidende om, hvad det betyder at have naturlegepladser, bål steder, shelters
mv. Jeg havde ikke drømt om, at kommunen kunne være så ubetænksomme at placere en betydelig politisk
stor naturlegeplads for teenagere, med hele dens omfang i henhold til lokalplanen på så smukt et lille stykke
natur. Det giver ingen mening at ødelægge et Habitat, og den idyl, når der er andre og måske mere
hensigsmæssige løsninger der ikke ville være til gene for os som beboer op ad Kasernelunden. Det er det
eneste stykke natur, der er tilbage på kasernen! Området benyttes dagligt af hundeluftere, familier, og
besøgende såsom spejdere uden gene for de vilde fugle og frøer der trives på området. Tænk man vil
ødelægge denne lille perle, som vi alle burde være stolte af og kæmpe for at bevare. En naturlegeplads vil
bruge naturen hårdt, det vil blive brugt, slidt og ødelægge det dyreliv der er. Udover det vil de nærmeste
boliger på Divisionsvænget og Kompagnivej blive generet af støj mv., og privatlivets fred må da krænkes,
eftersom der er max 10 meter til nærmeste bolig fra placeringen af en legstation! Hvordan kan det
forsvares!? Jeg forstår det på ingen måde.

Der findes mange andre steder i kommunen, hvor en naturlageplads bedre høre til. Det vil jeg komme tilbage
til under pkt. 4.
3. Bekymringer
Jeg vil her lave en liste i punktform, der synliggør mine bekymringer,
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Området er et Habitat, hvad skal der ske med de spidssnudede frøer og de dagligt besøgende
babier?
Det vil give støj (jeg har flere film der påviser dette som gerne deles, de er dog for store til at
medsende i e-mail )
Risiko for nattegener, da dette er for større børn og der er bål sted, shelters, hængekøjer mv
Affald!
Toiletbesøgende???
Parkeringsforhold, det er ulovligt at parkere langs vejene i hele kasernens området, så tænker, at de
udefra kommende besøgende som kommunen gerne vil tiltrække dermed enten vil parkere ulovligt
eller parkere på beboernes allerede fyldte/mangelfyldte p-pladser!
Sikkerhed, tovbane, bålsted, hvem vil holde opsyn med stedet, og hvordan er vi forsikret som
forening?
Udgifter til vedligehold, oprydning, ny beplantning, etablering af flere p-pladser mv
Bålsted, jeg er bekymret for, at vores havemøbler nemt ville kunne ende på bålet.
Omfanget af de fester mv det vil kunne tiltrække, som er set andre steder i landet.
Udefra besøgende, som set rigtig mange andre steder giver det øget tyverier/indbrud, hærværk, vold
og kan nemt tiltrække kriminelle, som i Hareskoven hvor der handles med narkotika og ydes
tæskehold! Der er jo allerede observeret mistænkelige biler holdende her om natten.
Jeg forstår slet ikke, hvordan I har tænkt jer at håndtere dette. De daglige klager fra beboerne vil
ingen ende tage.
Det ligger ganske enkelt for tæt på folk, der ønsker bo i fred og ro, og af samme årsag netop har
købt bolig her.

Forslag til anden løsning
Der findes masser af andre steder, hvor en naturlegeplads vil have sin rette placering uden gene for Habitat,
beboere, og med bedre infrastruktur. Her et par forslag. Det er en naturlegeplads der bør ligge i naturen,
skov eller mark, ikke i et allerede overbebygget boligområde med manglende p-pladser.
‐

‐

Hvis det absolut skal placeres på kasernens område, er det vestlige hjørne (som også var den
oprindelige placering til dette projekt) til mindre gene for habitat og beboere tæt på, og med adgang
direkte til skoven. Dog vil alle andre punkter forsat være problematisk.
Den nedlagte Islænder rideskole overfor Rema ved Slangerupvej, alle forhold er tilstede, og der er
allerede etableret lysregulering og bro under vejen – ellers kunne en gangbro være optimalt. Dette

‐

ville også være en bedre placering for resten af Farums beboer. Såvidt jeg ved er det kommunen der
ejer stedet. Her er meget mere plads og flere muligheder.
I det østlige hjørne bag Golf Residence bebyggelsen er der granskov og marker og stadig op ad
området.

Afrunding
Det er mig en gåde, hvordan det her forslag til en lille legeplads har udviklet sig til en kæmpestor
naturlegeplads, som er et politiskspil med en skjult agenda. Det skal være trækplaster for kommunes
beboere og udefra kommende besøgende! 2E som vi købte boligen af, talte flot og bredt om, at området var
fredet og ikke ville blive bebygget eller andet, vi er direkte ført bag lyset! Vi har jo fundet ud af, at 2E har
været velvidende om projektet, idet man har hensat penge til dette og undladt at etablere de ellers planlagte
mindre legepladser. Det er jo helt korrupt! Hvordan kan man uden inddragelse af samtlige beboere tage
sådanne beslutninger? Beboerne kender ikke projektets omfang! Og det har været enormt svært at få
oplysninger frem om dette, uden vi er blevet beskyldt for mafia metoder mv. Vi har da vores ret til at gøre
indsigelser, når nogle har direkte fortiet sådanne vigtige oplysninger. Vi ville ALDRIG have købt en bolig her,
hvis vi havde været vidende om dette!
Jeg syntes ikke at kunne gennemskue, hvem det er der får gevinst af denne legeplads, føler det er politisk,
og få personer der har haft et ønske om at opføre noget, som man kan bruge i sin videre karriere, måske,
det kan man jo spekulere over.
Jeg håber så sandelig, at I vil lytte til alle de beboere, der ikke synes, at en naturlegeplads på kasernelunden
er en god ide. Jeg er sikker på mange sociale medier, diverse tv-stationer og retslige instanser vil. Vi har
købt en bolig på falsk grundlag, og det har været enormt svært at få 100% indblik i projektets omfang. I flere
offentlige skrivelse forsøger man jo at skjule projekts omfang ved at skrive, at det blot er et par gynger mv.,
dette er jo direkte usandt!
Jeg syntes tilmed, at I som ansvarlige for jeres borgeres interesser skal tage ansvar og sørge for, at alle
beboere på Kaserneområdet er 100% korrekt informeret, vidende og indforstået med omfanget, økonomien
og de forpligtigelser der medfølger sådanne projekt. Det ville klæde jer.
Med venlig hilsen
Kirsa Christensen
Tower A, BelAir

‐
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Høringssvar 24
Naturlegeplads på Farum kaserneområde!
’Guld eller Grønne Skove’?
Vi presser vores natur til det yderste
Naturen er presset, biodiversiteten i vores allesammens natur er i stærk tilbagegang. Naturen har brug for
plads og ro for at overleve og plads og ro er desværre gået hen og blevet en særdeles uvurderlig luksus... Vi
oplever desværre gang på gang at penge, kommercielle interesser og prestige styrer verden og naturen
betaler prisen.
Vi har den skønneste lille grønne plet på Farum kaserne, et bevaringsværdig engområde med EU
beskyttede habitater ‐ spidssnudet frø og stor vandsalamander. Af EU direktivet om bevaring af naturtyper
og vilde dyr fremgår det, at man for disse arter skal træffer passende foranstaltninger, for at undgå
forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne, i de særlige bevaringværdige områder. Derudover
er der forbud mod forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler,
udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer.

Hvad nu?
Lokalplanforslag 130 er nu til høring for 2. gang, den første høring i foråret 2018 afstedkom en massiv
klageregn fra de nærmeste beboere. Der er fortsat planer om at etablere en offentlig tilgængelig
naturlegeplads på området, en legeplads med et opland der er langt større end det antal børn der er på
kaserneområdet. Ingen tvivl om, at dyrelivet på Kasernelunden i den grad vil blive forstyrret og den
bevaringsværdige eng trampet ned... Og ikke mindst vil privatlivets fred i den grad blive ødelagt.

Historien
Grundejerforeningens formand Carsten Ildor har i en årrække lagt massiv pres på kommunen, som i årevis
har afvist at der kunne etableres en legeplads på Kasernelunden. Andre grunde i området er blevet
foreslået af Furesø kommune og dette er blevet afvist af Grundejerforeningens bestyrelse. Udmeldingen fra
GF’s bestyrelse har været, at de betaler legepladsen og at hvis denne ikke bliver som GF ønsker det, vil man
ikke betale.
Af aktindsigt i korrespondance mellem Furesø kommune og GF formand, fremgår b.la. følgende:




Oktober 2015, Formanden for GF ønsker at processen fremskyndes – citat: ’Inden at salget af de
omkringliggende byggerier er så fremskredent, at det vil skabe unødvendige problemer for alle
interessenter i sagen’.
Maj 2017, citat: GF formand: Man kunne næsten få den tanke at andre interessenter er begyndt at
udøve indflydelse og lægge pres på, at få projektet stoppet. Skulle det dog vise sig at være tilfældet,
skal der dog ikke herske tvivl om , at foreningens mange medlemmer vil bliver informeret om, at
Forvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening, beklagelig vis har sat en stopper for projektet.

Ovenstående udsnit af aktindsigt er karakteristisk for sagens forløb.
På Grundejerforeningens generalforsamling i maj 2015 blev der spurgt til de støjende elementer på den
kommende legeplads og GF bestyrelse svarede, at legepladsen kom til at ligge 100m fra bebyggelsen – der
er ingen steder på Kasernelunden der kan ligge en legeplads med en afstand af 100 m grundet legepladsens
størrelse! Nogle af de nærmeste naboer, kan ifølge det seneste forslag til lokalplan ’se frem til’, at der i en
afstand af kun 20 meter fra bebyggelsen placeres en platform på 80m2 – 10 m i diameter, hvori der
placeret hængekøjer. En legeskov på 13 meter i diameter, svarende til 132 m2 og en højde på 5,5 m, lig
med et parcelhus i 2 plan m.m.

Dette er på ingen måde acceptabelt. Inden lokalplan forslaget første gang blev offentliggjort, fik de nye
beboere på kasernelunden oplyst at der ville komme en lille legeplads og ingen oplysninger har været åbent
tilgængelig for beboerne på området, hvad angår planer om en Naturlegeplads. Dette fik vi først adgang til
efter flere henvendelser til Grundejerforeningen og da ’var det for sent’...
På seneste Generalforsamling (GF) i maj 2018 oplyste GF bestyrelse at lokalplan forslag 130 var vedtaget,
dette blev naturligvis korrigeret fra salen og på GF blev der af naboer til legepladsen stillet kritiske
spørgsmål til lokalplanen og disse beboere fik en klar oplevelse af, at blive afbrudt og fejet af vejen. Det
efterfølgende referat af Generalforsamlingen var så mangelfuldt, at det var direkte misvisende i forhold til
hvad der var foregået på mødet.
De nærmeste naboer har adskillige gange i løbet af 2018 rettet henvendelse til GF om en dialog vedrørende
placering og omfanget af legepladsen. Dette er konsekvent blevet ignoreret af GF bestyrelse, på trods af, at
det er de medlemmer der bliver allermest berørt af legepladsens placering, der har henvendt sig og at vi
tillige med gør det i et forsøg på at beskytte naturen.

Vi er ikke imod en legeplads
Vi har forståelse for behovet for, at børn i aldersgruppen 5‐12 år må have en legeplads. Det er forløbet vi
opponerer imod og det enorme omfang der lægges op til, samt det faktum at en Grundejerforening skal
varetage medlemmernes interesser og samle borgerne på området og i stedet er der opstået splittelse.
Vi værner om naturen og forventer at der tages hensyn til både natur, dyr og privatlivets fred. Vi har en
begrundet frygt for et højt støjniveau, at naturen tager skade, at indretning og størrelse af legepladsen er af
en sådan beskaffenhed, at den lægger op til fest og ophold af en karakter, som ikke er hensigten med en
legeplads. Det er set flere steder i Københavnsområdet, at legepladser er blevet brugt til fest og druk tillige
med høj musik. Hvordan undgår vi dette? Desuden må man påregne at jo større legepladens er, jo flere
besøgende og jo større omkostninger til vedligeholdelse og drift. Øget gennemkørselstrafik og hvor skal alle
disse besøgende parkerer? Vi har i forvejen massiv mangel på parkeringspladser i området og hvordan
undgår vi, at det er ’det forkerte klientel’ der tager ophold og på forskellig vis vil udfordre området.

Mægling mellem Grundejerforeningen og nærmeste naboer
Danmarks Naturfredningsforening har i den grad ’lavet krøller på sig selv’ i denne sag og kan ikke være
tilfredse med det seneste forslag. Furesø kommune har brugt mange ressourcer i forsøget på, at varetage
alles interesser og at være mægler, via flere møder mellem Danmarks Naturfredningsforening, nærmeste
naboer, Grundejerforeningen og Furesø kommune. Og resultatet er desværre ikke noget at prale af!
Det faktum at GF vifter med en pose penge overfor kommunen, har en betydelig faktor for, at
lokalplanforslaget ser ud som det gør d.d. og at kommunen har indgået så store kompromisser i forsøget på
at gøre GF bestyrelse tilfreds, idet Grundejerforeningen ´’betaler’ for legepladsen. Prisen! Det koster dyrt
for naturen, habitater og de nærmeste naboer.
I Januar 2019 skrev du Borgmester Ole Bondo Christensen i et svar til flere naboer til legepladsen, at
kommunen ville invitere til møde mellem beboerne, Farum kasernes Grundejerforening og kommunen. Du
håbede, at der fremover ville være et godt samarbejder mellem beboerne og Grundejerforeningen. Dette
møde er aldrig kommet i stand (?!) Og hvor blev det gode samarbejde af?

Politisk rævekage og inhabilitet?
Vi har desuden fortsat den anke, at der i grundejerforeningens bestyrelse er et medlem – Lars Carpens
(Venstre) – der repræsenterer ca 40% af stemmerne i Garnisonsparken, hvor antal beboere er betydelig i
forhold til resten af kaserneområdet. Lars Carpens sidder samtidig i de udvalg der behandler
Lokalplanforslag 130. Lars Carpens kan således være en væsentlig faktor i.f.t. udfaldet af lokalplanen. Vi er
flere der mener at LC er inhabil i denne sag, idet en offentlig ansat således er inhabil når:



Den ansatte har en nær tilknytning til en forening eller en anden juridisk person, som har en særlig
interesse i sagens udfald.
Du kan også erklæres inhabil, hvis der er andre omstændigheder, som vækker tvivl om din
objektivitet, eller hvis du ikke er i stand til at foretage en professionel behandling af sagen.

Økonomi og sikkerhed
GF har hensat en del af medlemmernes kontingent til Naturlegepladsen. Opførelse, drift og vedligehold
påhviler ene og alene medlemmerne af Farum kasernes grundejerforening. (Tilskud fra sponsorer er givet
til opførelse). Medlemmerne skal således betale for oprydning på området, udskiftning og vedligehold af
materialer samt eventuel hærværk på området.







I følge Dansk Standard for naturlegeredskaber, skal man påregne store udgifter til vedligehold.
Træ rådner og man skal derfor regne med en levetid på max 5 år.
Vinkler, revner og spalter kan opstå p.g.a. vejr eller vækst, hvorfor der kræves ekstra
opmærksomhed.
Naturlegepladsen bør jævnligt efterses for åbenlyse farer efter f.eks. hærværk eller ituslåede
flasker og hvis pladsen bruges intenst, vil et dagligt eftersyn være nødvendigt.
Svævebaner og hængebroer er ikke beskrevet i materialet, idet det er legeredskaber der skaber
store sikkerhedsproblemer. Det er Naturstyrelsens politik, så vidt muligt at undgå disse redskaber
på en naturlegeplads.
Hvis uheldet er ude, vil man i en erstatningssag tage udgangspunkt i, om standarderne er overholdt
på de involverede legeredskaber.

Jeg forventer en løsning, der i langt højere grad end det lokalplan forslaget lægger op til, tager hensyn til
natur, dyr og naboer og imødeser et godt samarbejde mellem alle beboerne på Kaserneområdet og
Grundejerforeningen.
De bedste hilsener
Anette Nielsen
Medlem af Danmarks Naturfredningsforening
Kompagnivej 1
Farum
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INDSIGELSE TIL REVIDERET LOKALPLANFORSLAG 130
Frist 6. maj 2019
Farum, den 5. maj 2019

Vedr: Indsigelse til revideret forslag til Lokalplan 130 – Naturlegeplads på Farum Kaserne
Indenfor høringsfristen – 6. maj 2019 – skal vi hermed gøre indsigelser til revideret forslag til Lokalplan 130,
Naturlegeplads på Farum Kaserne, idet vi mener, at denne er i strid med naturbeskyttelseslovens § 3, som
har udpeget området ved søen og bakken som spredningskorridor, for at sikre padderne i området kan
vandre mellem søen i området og søerne på golfbanen nord for lokalplanområdet.
I forhold til det forhenværende forslag til lokalplan er det tilfredsstillende at konstatere, at aktivitetszonen
”Bålstedet” er fjernet, samt at kommunen bl.a. er opmærksom på (citat) ”begrænse støjgener for beboerne
i de nærliggende huse”.
Da vi købte bolig for enden af vejen i et ”lukket” boligområde og uden uvedkommende trafik, og med
Kasernelunden og golfbanen som nærmeste naboer var dette et meget bevidst valg. Vi forventede ikke, at
blive ekstra udsatte for støjgener såvel som eventuel CO2‐ skadelige giftige stoffer, såfremt brugere af
naturlegepladsen, f.eks. ved aktivitetszonen ”Frugtoasen” gør brug af engangsgrill (aktivitetszonen, med
bl.a. hængekøjer etc. inviterer til længerevarende ophold, hvorfor bl.a. brug af grill må kunne forventes).
Vi mener, at placering af en naturlegeplads som beskrevet i det reviderede forslag til Lokalplan 130 med de
nu nævnte aktiviteter, stadig er en krænkelse af vores ret til ikke at blive udsat for støjgener og skadelige
giftige stoffer. Dette projekt indeholder så mange miljømæssige negative forhold som tillige er i strid med
de naturbeskyttelseslove, som er gældende for området, at det ikke bør placeres på Kasernelunden, så tæt
ved beboelse. Vi mener desuden, at placering af en naturlegeplads for alle kommunens borgere bør
placeres geografisk på et sted, som kan rumme den øgede trafik, dette nødvendigvis vil afstedkomme.
Området Farum kaserne har ikke kapaciteten.
I forhold til aktivitetszonen ”Svævebanen”, som i det reviderende forslag til lokalplan er flyttet, for som
nævnt ovenfor at begrænse støjgenerne for beboerne i de nærliggende huse, er dette langtfra løst ‐
snarere tværtimod.
Med flytningen til området langs den eksisterende sti og ridesti med blot 2,5 m til skel skabes der en
lydkorridor mellem beplantningen ved stien og den eksisterende beplantning ind mod selve området.
Denne lydkorridor vender direkte mod boligbebyggelsen, som ligger i vestlig linje for aktivitetszonen, og
med hyppig vestenvind (som vi ofte har i DK), vil dette medføre store støjgener for beboerne i disse
nærliggende huse.

Derudover vil vi stadig gøre indsigelser overfor, at der overhovedet på grunden Kasernelunden etableres en
naturlegeplads med forskellige aktivitetszoner. Disse 6 aktivitetszoner er så omfattende og stadig så
massivt dimensioneret, at de ved placering på området vil betyde, at det ikke længere kan bevare
karakteren af naturområde. Derudover kan man ikke sikre, at de spredningskorridorer som er på området
ikke påvirkes ved den forventelige øget færdsel, som en offentlig tilgængelig naturlegeplads vil medføre.
Dette vil påvirke og forringe livsbetingelserne for Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø.
I det tidligere forslag til lokalplan var der fastsat bestemmelser for, at der ikke måtte foretages
terrænregulering i området. I det nu reviderede forslag til lokalplan ser kommunen tilsyneladende stort på
dette, idet det nu foreslås, at man hæver plateau for bl.a. aktivitetszonen ”Svævebanen”, så arterne kan
kravle under. Det burde være indlysende, at med den forøgede aktivitet, som der vil komme i området, vil
arterne ikke kunne færdes frit i den korridor, som er mellem golfbanen og Kasernelunden, uanset dette
sker med et hævet plateau.
Derudover skal nævnes, at man som beboer i området ofte oplever råvildt, som netop via korridoren, hvor
aktivitetszonen ”Svævebanen” tænkes placeret, uforstyrret søger føde op gennem hele korridoren. Med
den øgede aktivitet en naturlegeplads vil medføre, vil det ikke længere være naturligt for råvildt at færdes
her.
Vi mener, at det reviderede forslag til Lokalplan 130 beskrevne projekt for naturlegeplads på nævnte
område, Kasernelunden er i strid med de restriktioner, der gælder for netop dette område.
Naturlegepladsen bør derfor ikke placeres her, men et andet mere velegnet sted, som i øvrigt ikke er
omfattet af lignende eller andre naturbeskyttelsesregler.
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Hermed fremsendes indsigelse til lokalplan 130, venligst bekræft rettidig modtagelse.
Mvh
Kurt Rasmussen
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Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

Høringssvar 28

Att. Center for By og Miljø
bme@furesoe.dk

INDSIGELSE TIL REVIDERET LOKALPLANFORSLAG 130
Frist 6. maj 2019
Farum, den 5. maj 2019

Vedr: Indsigelse til revideret forslag til Lokalplan 130 – Naturlegeplads på Farum Kaserne
Indenfor høringsfristen – 6. maj 2019 – vil jeg hermed gøre indsigelser til revideret forslag til Lokalplan 130,
Naturlegeplads på Farum Kaserne, idet vi mener, at denne er i strid med naturbeskyttelseslovens § 3, som
har udpeget området ved søen og bakken som spredningskorridor, for at sikre padderne i området kan
vandre mellem søen i området og søerne på golfbanen nord for lokalplanområdet. Ligesom jeg henleder til
den af mig tidligere fremsendte indsigelse, kan jeg ikke se at der er taget hensyn til den skrivelse, lige som
jeg stadig er forundret over at Farum kommunesidder EU naturfrednings areal overhørig. Lieg som ved
agtindsigt kan konstateres at der er interesser der ønsker at holde os nye Farum borgere uden for
indflydelse trods en klækkelig skattebetaling.
I forhold til det forhenværende forslag til lokalplan anerkendes det, at aktivitetszonen ”Bålstedet” er
fjernet, samt at kommunen bl.a. er opmærksom på (citat) ”begrænse støjgener for beboerne i de
nærliggende huse”.
Da vi købte bolig for enden af vejen i et ”lukket” boligområde og uden uvedkommende trafik, og med
Kasernelunden og golfbanen som nærmeste naboer var dette et meget bevidst valg. Vi forventede ikke, at
blive ekstra udsatte for støjgener såvel som eventuel CO2‐ skadelige giftige stoffer, såfremt brugere af
naturlegepladsen, f.eks. ved aktivitetszonen ”Frugtoasen” gør brug af engangsgrill (aktivitetszonen, med
bl.a. hængekøjer etc. inviterer til længerevarende ophold, hvorfor bl.a. brug af grill må kunne forventes).
Vi mener, at placering af en naturlegeplads som beskrevet i det reviderede forslag til Lokalplan 130 med de
nu nævnte aktiviteter, stadig er en krænkelse af vores ret til ikke at blive udsat for støjgener og skadelige
giftige stoffer. Dette projekt indeholder så mange miljømæssige negative forhold som tillige er i strid med
de naturbeskyttelseslove, som er gældende for området, at det ikke bør placeres på Kasernelunden, så tæt
ved beboelse. Vi mener desuden, at placering af en naturlegeplads for alle kommunens borgere bør
placeres geografisk på et sted, som kan rumme den øgede trafik, dette nødvendigvis vil afstedkomme.
Området Farum kaserne har ikke kapaciteten.
I forhold til aktivitetszonen ”Svævebanen”, som i det reviderende forslag til lokalplan er flyttet, for som
nævnt ovenfor at begrænse støjgenerne for beboerne i de nærliggende huse, er dette langtfra løst ‐
snarere tværtimod.
Med flytningen til området langs den eksisterende sti og ridesti med blot 2,5 m til skel skabes der en
lydkorridor mellem beplantningen ved stien og den eksisterende beplantning ind mod selve området.

Denne lydkorridor vender direkte mod boligbebyggelsen, som ligger i vestlig linje for aktivitetszonen, og
med hyppig vestenvind (som vi ofte har i DK), vil dette medføre store støjgener for beboerne i disse
nærliggende huse.

Derudover vil vi stadig gøre indsigelser overfor, at der overhovedet på grunden Kasernelunden etableres en
naturlegeplads med forskellige aktivitetszoner. Disse 6 aktivitetszoner er så omfattende og stadig så
massivt dimensioneret, at de ved placering på området vil betyde, at det ikke længere kan bevare
karakteren af naturområde. Derudover kan man ikke sikre, at de spredningskorridorer som er på området
ikke påvirkes ved den forventelige øget færdsel, som en offentlig tilgængelig naturlegeplads vil medføre.
Dette vil påvirke og forringe livsbetingelserne for Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø.
I det tidligere forslag til lokalplan var der fastsat bestemmelser for, at der ikke måtte foretages
terrænregulering i området. I det nu reviderede forslag til lokalplan ser kommunen tilsyneladende stort på
dette, idet det nu foreslås, at man hæver plateau for bl.a. aktivitetszonen ”Svævebanen”, så arterne kan
kravle under. Det burde være indlysende, at med den forøgede aktivitet, som der vil komme i området, vil
arterne ikke kunne færdes frit i den korridor, som er mellem golfbanen og Kasernelunden, uanset dette
sker med et hævet plateau.
Derudover skal nævnes, at man som beboer i området ofte oplever råvildt, som netop via korridoren, hvor
aktivitetszonen ”Svævebanen” tænkes placeret, uforstyrret søger føde op gennem hele korridoren. Med
den øgede aktivitet en naturlegeplads vil medføre, vil det ikke længere være naturligt for råvildt at færdes
her.
Jeg indsender denne indsigelse fordi det reviderede forslag til Lokalplan 130 beskrevne projekt for
naturlegeplads på nævnte område, Kasernelunden er i strid med de restriktioner, der er gældende for
netop dette område. Naturlegepladsen bør derfor ikke placeres her, men et andet mere velegnet sted, som
i øvrigt ikke er omfattet af lignende eller andre naturbeskyttelsesregler. Jeg har tidliger henledt
opmærksomheden på Varmecentral området.
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Til Furesø Kommune
Undertegnede fremsender hermed høringssvar til forslag til lokalplan nr 130.
Jeg undrer mig meget over, at Furesø kommune ønsker at bygge en så stor legeplads så tæt på privat
bebyggelse, når der findes så mange andre områder, der ikke vil genere naboernes dagligdag. Jeg har
samtidig stor sympati for de beboere i vores ejendom og de andre ejendomme, hvor der vil være direkte
indkig i deres stuer og soveværelser, fra brugerne af en evt. naturlegeplads.
Jeg er for nyligt flyttet til Farum Kaserne og er ærlig talt rystet og forundret over hele forløbet omkring
naturlegepladsen. Udfra hvad jeg har kunne læse om forløbet, så er en række aftaler brudt og det lader
samtidig til, at nogle i grundejerforeningen ønsker at gennemtrumfe opførelsen af en naturlegeplads, uden
hensyntagen til de nærmeste beboere.
Mvh
Jakob Vaarmark Staub
Kompagnivej 1, 1. tv.
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Vedhæftet høringssvar.
Med venlig hilsen
Gitte Graatang
Kompagnivej 3 2.tv.
Farum
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Høringssvar 30
Til Byrådet Furesø Kommune

Høringssvar vedrørende NY Lokalplan 130, Farum Kasserne område.
Undertegnede Gitte Graatang. Kompagnivej 3 2.tv, 3520 Farum indgiver hermed høringssvar til lokalplan 130, som er i forslag.

Efter at have boet i hus i Hillerød de sidste 28 år besluttede min mand og jeg at flytte
til Farum, da der på den gamle kasserne grund skulle opføres nogle lejligheder, der
passede til vores ønsker og behov. Vi er fortsat på arbejdsmarkedet mindst 10 år
endnu, aktive og glade for naturen, hvorfor området var attraktivt.
Nabogrunden er henlagt af Furesø Byråd som rekreativt område med slåede stier,
kunst og vild natur – et fantastisk åndehul i et efterhånden tæt bebygget område. Vi
var yderst positive over kommunens disposition og glædede os ydermere over, at
man havde valgt at tage hensyn til dyreliv. Området er endvidere EU habitat for
Spidssnudet frø og stor Vandsalamander – så vi så frem til, at vi i al fremtid kunne
nyde dette naturlige frirum både fra vores bolig – som vi bl.a. valgt af samme grund
og ved vandring i området.
Der var rygter om en naturlegeplads – men der forelå en god og fornuftig plan for placeringen af denne, (Forslag til lokalplangrundlag til naturlegeplads - Farum Kaserne
Dato: 27.02.2017 Rev.dato: 07.4.2017 med referencer) – med størstedelen af aktiviteterne i
en område (98bu), som er omkranset af natur og ingen boliger på 2 sider – en vej på
en tredje side og god afstand til boliger på den fjerde. Da legepladsen skulle være offentlig, gav det god mening, da der er p-pladser og gode tilkørselsmuligheder i hjørnet
af området.
Vores forundring var derfor stor, at vi blev præsenteret for lokalplan 130. Det giver
slet ikke mening. Den grundejerforening, som har betalt for denne lokalplan, har besluttet ønsket om en anden placering FØR, der boede en eneste borger på nabogrunden. Vi er på intet tidspunkt blevet involveret i dette forslag. Men vi berøres direkte af
en evt. placering af en legeplads SÅ tæt på vores lejligheder.
Der er mange argumenter for, at det ikke er en god ide – et meget tungtvejende er,
at den oprindelige placering tilgodeser det fredede dyreliv, tilgodeser beboere i deres
nyerhvervede boliger, bevarer det smukke område, politikerne har besluttet og skabt
– uden at forringe det mindste på området, hvor legepladsen først var tænkt placeret.
Jeg vil ikke komme med bemærkninger i stor stil omkring de gener en naturlegeplads
vil medføre, hvis den placeres, hvor lokalplan 130 foreslår- men undrer mig over at
borgere kan komme med forslag, som de selv betaler for – altså ikke et politisk ønske
i den valgte kommunalbestyrelse – og på den måde skabe dårligere forhold for andre
borgere. Kan alle komme med lokalplanforslag i øst og vest? Der er jo en lokalplan.

Ved første høring fremsendte jeg en liste over alle de gener den foreslåede placering
ville skabe – denne gang vil jeg tage et andet perspektiv, som er mindre politisk korrekt.
Som ny borger i Furesø Kommune må jeg – som er meget fredelig anlagt – finde mig
i, at andre borgere i samme kommune – bosiddende andre steder på Kasserne grunden end lige Bel Air – kalder mig og andre medborgere bl.a. for: Rige svin, kun tænker på sig selv, pensionerede advokater og læger, der frygter for vores eftermiddagslur, fartsyndere, folk, der vil have sin vilje koste, hvad det vil, børnefjendske. Det sidste forekommer underligt, da jeg hvert år har ansvaret for 63 millioner til gavn for
1100 skoleelevers skolegang. Jeg forstår ikke retorikken- ligesom jeg ikke forstå, at
politikerne og Grundejerforeningen (som virker temmelig forbrødret) ikke ønsker et
kompromis.
Jeg lever mit arbejdsliv i kompromisernes verden, hvor det handler om, at flest mulige skal være tilfredse, og hvor der sættes en ære i at få ender til at nå sammen.
Derfor er det mig helt ubegribelig – med mindre det er direkte chikanøst – hvorfor
man politisk ikke går med det kompromisforslag, som kommunen, DN, Grundejerforeningens repræsentanter og repræsentanter for beboerne i Bel Air blev enige om.
Et forslag som fortsat giver legeplads til områdets børn – og samtidig giver nye beboere, hvoraf mange er nye skatteborgere i kommunen og som ikke er blevet hørt, den
udsigt, de ønsker sig.
Hvorfor vælger man ikke en løsning, som gør flest mulige glade og tilfredse. Hvorfor
er der noget i vejen med at ønske udsigt til natur i stedet for en legeplads? Når der nu
er andre muligheder. Hvad er der galt med at ønske et uberørt naturåndehul? Det virker som om, det er blevet principielt for GF, at Bel Air beboerne ikke skal have deres
udsigt og at der for alt i verden ikke skal tages hensyn til beboerne i Bel Air.
I min verden giver det ingen menig IKKE at tage et kompromis, som gør – selv
”rige svin” tilfredse.
Vedhæftet to kompromisforslag – som der er nikket til – og siden løbet fra:
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Til Furesø Kommune
Undertegnede fremsender hermed høringssvar til forslag til lokalplan nr 130.
Jeg undrer mig meget over, at Furesø kommune ønsker at bygge en så stor legeplads så tæt på privat
bebyggelse, når der findes så mange andre områder, der ikke vil genere naboernes dagligdag. Jeg har
samtidig stor sympati for de beboere i vores ejendom og de andre ejendomme, hvor der vil være direkte
indkig i deres stuer og soveværelser, fra brugerne af en evt. naturlegeplads.
Jeg er for nyligt flyttet til Farum Kaserne og er ærlig talt rystet og forundret over hele forløbet omkring
naturlegepladsen. Udfra hvad jeg har kunne læse om forløbet, så er en række aftaler brudt og det lader
samtidig til, at nogle i grundejerforeningen ønsker at gennemtrumfe opførelsen af en naturlegeplads, uden
hensyntagen til de nærmeste beboere.
Mvh
Tina Lehmann Bonde
Kompagnivej 1, 1. tv.
-Sendt fra Gmail Mobil
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Til rette vedkommende
Vi har læst det reviderede lokalplansforslag og er stadig imod en lokalplansændring, da vi gerne vil bevare
naturområdet nord for Regimentsvej på kaserneområdet i sin nuværende form og da det reviderede
planforslag ikke har taget højde for de bekymringer vi har givet udtryk for i vores første høringssvar.
Vi vil gerne understrege at vi ikke er imod en legeplads på kaserne området da dette er hårdt tiltrængt. Vi
er imod placeringen, på et roligt og fredet naturområde, som det fremgår af lokalplansændringen.
Vi har følgende bekymringer angående en legeplads på det fredede naturområde (disse uddybes
efterfølgende):








Privatlivets fred
Miljø og naturbeskyttelse
Støjgener
Manglende toiletfaciliteter
Begrænset p‐plads
Begrænset mulighed for tilgang med offentlig transport
Brugt som samlingspunkt for drukfester i de mørke timer

Det reviderede lokalplansforslag giver tilladelse til at en legeplads af betydelig størrelse opføres meget tæt
på anden bebyggelse herunder Divisionsvænget.
Det fremgår af det reviderede planforslag at placeringen af aktivitetszonerne er flyttet i forhold til det
oprindelige planforslag for at begrænse støjgener for beboere i de nærliggende huse. Det nye planforslag
er dog blevet udformet således, at aktivitetszonerne er blevet rykket så langt væk fra det nyopførte Bel air
som muligt og dermed blevet samlet lige overfor vores hus på Divisionsvænget 11. Støjgenerne der
medfølger en legeplads af denne størrelse vil således være forøgede for vores vedkommende efter det
reviderede planforslag. Dette synes vi ikke er rimeligt.
Endvidere vil den nye placering af aktivitetszonen legeskoven, grundet dens højde, give mulighed for,
direkte udsyn ind i vores soveværelse, hvilket vil medføre en krænkelse af privatlivets fred.
Det er med det reviderede planforslag blevet fastlagt at aktivitetszonerne skal omkranses delvist af
beplantning i varierende højde. Dette er positivt, men vi mener ikke, at dette vil formå at skærme for
hverken støjgener eller udsyn fra 5,5 m høje aktivitetszoner.
Der findes gode alternativer til placeringen af en legeplads på området. Dette både med tanke på lettere
tilgang for områdets beboere, andre borgere, samt mindske støj‐ og indbliksgener, og bevare et fredet og i
forvejen vel anlagt naturområde.
Naturområdet er beboet af beskyttede dyrearter (spidssnudet frø og Stor vandsalamander) og bør derfor
ikke forstyrres af en legeplads. Selv om legepladsen udføres i naturmaterialer, vil legende børn stadig
udgøre en fare for dette økosystem, da børnene gennem deres leg kan risikere at ødelægge dyrenes
habitater og naturlige vandringer.
Endvidere er naturområdet nord for regimentsvej allerede udlagt som frugtlund og bliver flittigt benyttet
af beboere på kaserneområdet der gerne vil nyde en stille stund i naturen. Vi synes derfor, at det ville
være ærgerligt at forstyrre denne stille oase, med en larmende legeplads.
Vi vil meget gerne have en legeplads, vi mener dog, at denne, kan placeres mere hensigtsmæssigt. Der skal
gerne være rekreative områder for alle her på kasernen, vi synes derfor ikke at et naturområde skal
erstattes af en legeplads, når der er plads nok herude til at legepladsen kan placeres andre steder. Vi
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synes, at den mest optimale placering af legepladsen ville være på det grønne areal ved varmeværket. Her
vil legepladsens støj forstyrre færrest mulige beboere, da der er langt til nærmeste bebyggelser. Endvidere
vil placeringen ved varmeværket gøre legepladsen mere tilgængelig for alle Farums børnefamilier, da der
allerede er anlagt en stor parkeringsplads ved siden af varmeværket. Vi har i forvejen problemer med
mange ulovligt parkerede biler, på vejene i den nordlige del af kaserneområdet. Der er i det oprindelige
udlæg til området beregnet 1,5 p‐plads pr husstand. De fleste husstande på området har 2 biler. Dette
problem ville blot blive forværret, hvis folk ønsker at benytte legepladsen og der ikke etableres en
parkeringsplads til denne. Problemet med ulovligt parkerede biler på samtlige af kasernens hovedveje ses
allerede nu, når der afholdes orienteringsløb i skoven. Vi affinder os med problemet, da eventet afholdes
meget sjældent. Vi er dog meget bekymrede over, at dette kan blive hverdagskost, hvis legepladsen
etableres uden en tilhørende parkeringsplads.
Nogen har udtrykt bekymring om at legepladsen etableres ved varmeværket, grundet placeringen tæt ved
vejen. Dette kan dog afhjælpes ved at indhegne området (enten med hæk eller hegn), samt sætte skilte op
til indgangen af området med legende børn og sætte hastighedsgrænsen ned til 30 km/t for hele området.
Vi tænker endvidere at placeringen ved varmeværket er optimal, da dette får området til at virke attraktivt
for børnefamilier, da det første man ser når man kommer hertil er en stor og flot legeplads i
naturmaterialer, tæt ved skoven. Endvidere ville det være hensigtsmæssigt at byens børn kunne lege på
legepladsen, imens forældrene handlede ind i Rema 1000 ved siden af.
Hvis legepladsen skal være et samlingssted for alle børn i kommunen, vil en yderligere hæmsko i forhold til
det nuværende forslag være adgang med offentlige transportmidler. Der er 1 km til nærmeste
busstoppested i krydset ved Lillevangsvej og Slangerupvej. Dette vil vores forslag til placering også være
afhjælpeligt på.
En yderligere bekymring er, at det reviderede lokalplansforslag til en legeplads på kasernelunden vil
tiltrække ældre aldersgrupper på senere tidspunkter af døgnet. Da dette er et mørkt og ubefærdet sted i
disse timer, går vores bekymring på at denne gruppe vil holde fester. Dette kan medføre gener for de
omkringboende i form af høj musikafspilning, madsvineri og andre efterladenskaber. Dette er heller ikke i
børnenes interesse, da deres legeplads kan blive ødelagt. Dette ville kunne undgås ved at placere
legepladsen et lysere sted, som f.eks. ved varmecentralen. Her vil der også grundet trafikken blive holdt
øje med pladsen og det vil derfor ikke være lige så attraktivt et samlingssted for det ældre publikum. Der
ligger i forvejen ofte enkelte smadrede vin/øl flasker på området omkring kasernelunden. Dette vil med
lokalplansforslaget kun forværres, med de foreslåede faciliteter, der indbyder til fest.
Vi håber at ovenstående vil blive taget i betragtning, da vi på ingen måde er interesserede i, at en
legeplads i en højde der er i niveau med eller overstiger vores 1. sal, skal erstatte et lækkert naturområde,
20 meter fra vores hoveddør. Netop det fredede område kasernelunden, den nærtliggende skov og
stilheden omkring vores ejendom på Divisionsvænget 11, var hovedårsagen til at vi flyttede hertil.
Ved indflytning kontaktede undertegnede Furesø kommune angående kasernelunden og eventuelle
ændringer. Vi blev forsikret om at kasernelunden forblev i sin nuværende form (både af kommunen og
ejendomsmægleren), da det ikke var i Furesø kommunes interesse at der blev opført en legeplads på dette
område, da kommunen ønskede at beskytte det lokale dyreliv. Vi undrer os derfor over hvad der i den
mellemliggende periode har ændret sig?
Endvidere vil opførelsen af en legeplads af en sådan karakter så tæt på vores bebyggelse uden tvivl sænke
ejendomsværdien.
Sidst men ikke mindst, er vi stærkt utilfredse med at blive orienteret om, at der har været møder mellem
”nærmeste naboer”, kommunen, grundejerforeningen og dansk naturfredningsforening uden at vi er
blevet involveret. Da vi også til det tidligere lokalplansforslag indgav vores bekymringer, ærgrer det os i
den grad som absolut nærmeste naboer IKKE at være inddraget i denne dialog. Vi føler os fuldkommen
overset, både af kommunen og af grundejerforeningen. Vi beder derfor om, at ALLE fremtidige møder
omkring en eventuel legeplads på kasernelunden ikke kun inddrager beboerrepræsentanter fra Belair,
men også inddrager beboerne fra Divisionsvænget.
Alt i alt finder vi ikke belæg for at placere en legeplads på kasernelunden jf. lokalplan 130 når andre, bedre
placeringer forefindes på kasernens område.
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Der bedes fremsendt bekræftelse på modtagelse af denne skrivelse.

Mvh
Toke Bendix Lobbens og Eva Stephanie Bendix Lobbens
Divisionsvænget 11, 3520 Farum
Kontaktoplysninger:
e‐mail:

telefonnr:
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Tobias de Thurah Pedersen
5. maj 2019 20:56
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Rikke Rishøj
Høringssvar til Lokalplan 130 Naturlegeplads
Høringssvar - Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne (Divisionsvænget
9).pdf

Kære Furesø Kommune,
Vedhæftet er vores høringssvar vedrørende Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne.
Mvh.
Rikke og Tobias de Thurah Rishøj
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Camilla Calberg
5. maj 2019 21:42
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Camilla Calberg; Carsten Neubert
Høringssvar | revideret lokalplan 130
Camilla Calberg _ høringssvar til revideret lokalplan 130.pdf

Til Furesø Kommune
herved fremsendes høringssvar til revideret lokalplan nr. 130. Venligst bekræft modtagelse af mail.

Med venlig hilsen / kind regards
Camilla Calberg
Senior consultant
Email:
Mobile:
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Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar til revideret lokalplansforslag 130

Til Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Fremsendt via mail til bme@furesoe.dk
Høringssvar til revideret lokalplansforslag 130
Det reviderede lokalplansforslag reducerer størrelsen af de enkelte aktiviteter på naturlegepladsen og
rammer dermed børnene negativt. Naturen inklusiv truede dyrearter vil formentlig lide mindre overlast end
ved det oprindelige lokalplansforslag. Naboerne vil stadig være stærkt generet af naturlegepladsen i det
reviderede lokalplansforslag.
Naturlegepladsen i det reviderede lokalplansforslag 130 tilgodeser dermed ikke børnene, naturen eller
naboerne - så hvorfor denne placering? Dette spørgsmål ønskes besvaret, da alternative placeringer, der
tilgodeser børnene, naturen og naboer kan godkendes af både Furesø kommune og Dansk
Naturfredningsforening Furesø.
Jeg er tilhænger af en naturlegeplads som kan give børnene dejlige oplevelser.
Jeg er tilhænger af en naturlegeplads som ikke ødelægger naturen.
Jeg er tilhænger af en naturlegeplads som tager hensyn til naboer.
Godkendes det reviderede lokalplanforslag 130 krænkes mit privatliv og Furesø Kommune vil blive
stævnet, blandt andet jævnfør artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Med venlig hilsen
Carsten Neubert
Kompagnivej 1, stuen midtfor
3520 Farum
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hej Furesø Kommune

Vedr. offentlig hørring af revideret lokalplansforslag om naturlegeplads på farum kaserne. Jeg skriver på
vegne af AAB afd. 97, som hverv af formand. AAB Afd. 97 repræsenterer 72 lejeboliger på farum kaserne,
hvoraf et flertal er børnefamilier - derfor er der rigtig mange af vores beboere som vi drage stor nytte af
naturlegepladsen.
Det er bestyrelsens vurdering at første udgave af forslaget i højere grad tilgodeser børnenes behov for plads
på naturlege-området. Det er vigtigt at der er plads til udfoldelse og til at bruge naturen på matriklen - det er
vores klare opfattelse at det vil blive alt for indsnævret hvis det reviderede forslag gennemføres. Vi er også
bekymrede om at vedligeholdensen af naturlegepladsen vil blive vanskeliggjort hvis pladsen indskrænkes,
hvilket vil medføre et henfaldet udseende og fremstå uindbydende, for hvis legeområderne pakkes mere ind
henligger de i skygge og vedligeholdelsen er sværere fremkommelig, og bør være hyppigere - bekymringen
er at alt dette vil falde til den dårlige side og fremskynde ældningen af pladserne.
Den primære bekymring er dog at børnene på områderne ikke har den plads der skal til omkring de
legeområder som e r nødvendigt.
En positiv kommentar til det reviderede forslag er at vi imødekommer at der så bliver plads til at anlægge en
fodboldbane/multisportsbane på det store frie græsareal mellem legeområdet og nabomatriklen der ligger til
højre på kort2 i bilaget.

Således vil man altså opfatte heraf at AAB Afd. 97 ikke er stemt for det reviderede forslag til lokalplan 130
og ønsker det frafalder og kommunen arbejder videre med den oprindelige plan.

Det forekommer desuden at være ganske tydeligt at nabomatriklens beboere ikke ønsker legeområderne tæt
på egen bopæl, hvorfor man har skybbet på og fået fremsat et revideret forslag. AAB Afd. 97 er naturligvis
med på at vi kan snakke om dette, fx kan der etableres et levende hegn i skællet der hæmmer lyd og indsyn,
men der bør ikke flyttes på placeringen.

mvh
Thomas Vagner Jørgensen, formand aab afd. 97
Patruljevænget 1
dato: 2019/05/05
1

Høringssvar 37

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Dorthe Fogt
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Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar til revideret forslag til Lokalplan 130
Scan06052019.pdf; ATT00001.htm

Til
Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Undertegnede ønsker hermed at bemærke følgende til det reviderede forslag til Lokalplan 130
Naturlegeplads Farum Kasserne:
Hvorfor løber kommunen fra den aftale, der blev indgået i september 2018 mellem Furesø Kommune,
Dansk Naturfredningsforening, Grundejerforeningen Farum Kasserne og de nærmeste naboer ?
Her var der bred enighed om en nedeskaleret Naturlegeplads med en anden placering end den, der nu er i
høring.
Hvorfor løber Furesø Kommune fra dette?
Er det en ny model for Furesø Kommunes såkaldte “borgerinddragelse”?
Er det de stores magt over de små? Er det de manges magt over de få?
Grundejerforeningen Farum Kasserne har et betydeligt antal medlemmer. For langt de fleste betyder det
overhovedet ikke noget, hvor Naturlegepladsen placeres. Men for de beboere, der bor i ejendommene på
Kompanivej lige ud til Naturlegepladsen får det ekstrem stor konsekvens både psykisk og økonomisk.
Selv om planen er revideret og nogle af aktiviteterne er flyttet lidt længere tilbage fra beboelsen,
er placeringen ikke ændret som aftalt sep. 2018 og der er stadigvæk tale om en meget voldsom
naturlegeplads, bla. med flere 5,5 m. høje konstruktioner og en 5,5 m. høj og 30 m. lang svævebane samt
hængekøjer og frugtplantage med picnic muligheder.
Dette betyder, at der desværre fortsat er en stor risiko for at omfanget og placeringen vil betyde meget store
gener og negative konsekvenser for såvel de hapitater, der findes i området samt for nærmeste naboer. Dette
bla. i form af
- Støj
- Nedtrampning og ødelæggelse af naturen
- Færdsel lige foran vinduer og terrasserne
- Boldspil og anden støjende aktivitet på det frie areal op mod boligerne.
- Teanagere (og andre) inddrager området til fest og sammenkomster (Bla. hængekøjerne indbyder jo til det
og adskillige Facebook indlæg bekræfter det)
- Affald
- Høj musik
1

- Ødelæggelse af de følsomme dyrearters levesteder.
LAD DET IKKE SKE !!!!!!
Løsningsforslag:
1) Allerbedst for alle parter (børn, habitater, naturen og Kasernelundens naboer) vil det være, hvis
Naturlegepladsen flyttes til et skovområde. Fx den placering, der er foreslået af DNF og igen foreslåes i det
fælles høringssvar fra bla. Kasernelundens naboer.
2) Naturlegepladsen flyttes området ved Varmecentralen.
3) Legepladsen nedskaleret og flyttes til den placering, der var bred aftale om sep. 2018
Det er mit store håb og ønske:
- at Furesø Kommune vil lytte til de skatteydere, der bliver berørt af en gennemførelse af Lokalplan 130.
- at Furesø Kommune ikke blindt vil lytte til Grundejerforeningen Farum Kassernes beslutning om en
Naturlegeplads langt væk fra bestyrelsens og langt de flest medlemmers egne boliger.
- at Furesø Kommune ikke kun vil træffe beslutning ud fra antallet af høringssvar, idet dette vil give et
forkert billede af situationen, da langt den største andel af grundejerforeningens medlemmer på ingen måde
bliver berørt af placeringen og de gener, den medfører.
- at Furesø Kommune ikke kun lader sig styre af Grundejerforeningen Farum Kasserne’s egoistiske
betingelser for at betale for Naturlegepladsen.
I øvrigt henviser jeg til
A) Det samlede høringssvar fra bla. naboer til Kassernelunden.
B) Min mands og mit høringssvar af 9. maj 2018 til første forslag til lokalplan for Naturlegeplads Farum
Kasserne. (Vedhæftet)
Bekræft venligst modtagelsen af denne mail.
Venlig hilsen
Dorthe Fogt
Skovbakken 38
3520 Farum
(Ejer af Kompanivej 1, 1. th, 3520 Farum)
Mobil
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Erik Fogt
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Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Erik Fogt
Sags nr. 19/4860 Dok.nr. 46042/19 Dateret 1. april 2019

Til Furesø Kommune, Center for By og Miljø
d. 6. maj 2019

Farum

Bemærkninger til revideret planforslag dateret 1. april 2019 Sags. Nr.
19/4860 Dok.nr.46042/19 Høringssvar til lokalplan nr. 130, dækkende
område til Naturlegeplads på Farum Kaserne

Hermed fremsendes høringssvar og bemærkninger til lokalplansforslag nr. 130.
Min hustru og jeg købte lejlighed i Bel Air med henblik på, at vi på et tidspunkt må sælge
vores hus på Skovbakken 38 i Farum og flytte til noget mindre. Vi ønskede at finde et
tilsvarende dejligt sted i rolige omgivelser med udsigt til naturen. Dette vurderede vi nøje,
hvilket, blev indfriet i Bel Air. Et stykke smuk natur i den fjerneste og dermed fredeligste
ende af Farum Kaserne, fordi vi er glade for at bo I Furesø Kommune, hvor vi har boet i
snart 33 år. Det skulle være et sted hvor vi kunne sidde på terrassen og nyde synet af
naturen og se motionsløbere, familier og hundeluftere på deres ture.
Jeg skal hermed udtrykke min meget store skuffelse over det reviderede forslag til Lokalplan
130 som jeg hermed på det kraftigste protestere imod, fordi det revidere forslag slet ikke
indeholder de ændringer, som forskellige arbejdsgrupper i procesforløbet har aftalt. Jeg skal
i den forbindelse henvise til det fælles underskrevne dokument med vores høringssvar og
forslag til løsninger.
Venligst bekræft modtagelsen af min mail.
Venlig hilsen
Erik Fogt
Skovbakken 38
3520 Farum
Mobil
Ejer af Kompagnivej 1
1
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Nanna Alstrup
6. maj 2019 15:48
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Naturlegeplads

Til rette vedkommende
Vedr. høringssvar omkring naturlegepladsen på kasernelunden. Så prises den hjertelig velkommen af os på
skansevænget 20.
Bedste hilsner Michael Christensen og Nanna Alstrup
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Susanne Svane
6. maj 2019 16:03
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Ang høring om naturlegeplads på Farum kaserne

Hej,
Jeg vil blot fortælle, at vi og vores datter glæder os usigeligt meget til, at den legeplads bliver sat op.
Vi har kun rosende ord til udvalget herude for deres gode arbejde og håber ikke, at nogle få beboere måtte
få held med ødelægge det, alle vi andre har stemt for og ønsket os i mange år.
Mange hilsner
Susanne Svane Keller
Sergentvænget 4, Farum
M:
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6. maj 2019 16:07
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Indsigelse til revideret forslag til lokalplan 130
Lokalplan 130 - borgergruppe høringssvar.pdf

Undertegnede der bor på Kompagnivej 3, 2th, 3520 Farum og som i høj grad vil være påvirket af lokalplanforlaget vil
gerne tilslutte sig vedhæftede høringssvar.
Med venlig hilsen
Henrik Alsing og Annette Thornberg
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Hytten ved naturlegepladsen i Tranum efter nattens udskejelser. Privatfoto
TRANUM 4. september 2013 06:02
Af: Jakob Frey Ahrentzen

med for at overnatte i skoven. Omkring klokken 22 begyndte der at ankomme biler som satte unge
Jeg vil

Flaskekast mod hytten
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- Vil man som
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Side 4 af 14

Tranum.
-
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Side 5 af 14

ngebro p

delagt

AF: PETER HALD , PEHA@HSFO.DK
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Det er
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Pedersen.
- Vi
Der er jo tale om en naturlegeplads, lyder ironisk det fra Hanne Pedersen.
Desuden er det et problem, at der af og til bliver smidt m
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AF SINDAL AVIS DEN 20. SEPTEMBER 2017
LOKALT

Privatfoto.
Sindal
legeplads ved dyreparken. Talrige gange er vi blevet ringet op af forbipasserende, som har
observeret
og smadre
glasflasker.

Bestyrelsen for Sindal Borgerforening, v/Johnny Andersen, Torvegade 4, Sindal

https://hsfo.dk/horsens/Ny-legeplads-raseret-af-ukendte-gerningsmaend/artikel/19192
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AF: AF ANYA WISSENDORFF
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I
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Legehuset har kostet omkring 20.000 kr. fra ny og en af kommunen ansatte har nu taget
genbruges.
nyt, hvis det
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Af
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Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Naturlegeplads - Høringssvar til revideret Lokalplanforslag 130
Høringssvar til revideret forslag til Lokalplan 130 - Kompagnivej 1-3 og
Divisionsvænget.pdf; Høringssvar til revideret forslag til Lokalplan 130 Kompagnivej 7.pdf

Til Furesø Kommune:
På vegne af nedenstående 57 berørte borgere fremsendes hermed fælles høringssvar til revideret
lokalplanforslag 130.
Underskrifter forefindes på siderne 22‐26 samt i bilag (side 14‐14) fordelt to de to eksemplarer af det
fælles høringssvar, som begge er vedhæftet:
Høringssvar afleveres også fysisk på adressen Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse.
Jens Øllgaard Duus, Kompagnivej 1A
Lene Steen Duus, Kompagnivej 1A
Martin Ebbesen, Kompagnivej 1, st. tv
Ann Lundt, Kompagnivej 1, st. tv.
Carsten Neubert, Kompagnivej 1, st. mf.
Camilla Calberg, Kompagnivej 1, st. mf.
Lars Juel Rasmussen, Kompagnivej 1, st. th.
Lena Schandorff Rasmussen, Kompagnivej 1, st. th.
Jakob Vaariyark Staub, Kompagnivej 1, 1. tv.
Tina Lehmann Bonde, Kompagnivej 1, 1. tv.
Christer Feilberg, Kompagnivej 1, 1. mf.
Anette Nielsen, Kompagnivej 1, 1. mf.
Erik Fogt, Kompagnivej 1, 1. th. (ejer af bolig)
Dorthe Fogt, Kompagnivej 1, 1. th. (ejer af bolig)
Ib Koldt, Kompagnivej 1, 2. tv.
Lis Koldt, Kompagnivej 1, 2. tv.
Steen Pedersen, Kompagnivej 1, 2. mf.
Eva Pedersen, Kompagnivej 1, 2, mf.
Kirsa Christensen, Kompagnivej 1, 2. th.
Michael W. Bek, Kompagnivej 1, 3. tv.
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Annika Lea Hursti Bek, Kompagnivej 1, 3. tv.
Nathalie Charnalia, Divisionsvænget 1
Ulrik Kruse Charnalia, Divisionsvænget 1
Melek Altintas, Divisionsvænget 3
Fetullah Altintas, Divisionsvænget 3
Tobias de Thurah, Divisionsvænget 9
Rikke Rishøj, Divisionsvænget 9
Kurt Rasmussen, Kompagnivej 3, 1. th.
Annette Holck, Kompagnivej 3, 1. th.
Michael Graatang, Kompagnivej 3, 2. tv.
Gitte Graatang, Kompagnivej 3, 2. tv.
Jens P. Skovgaard, Kompagnivej 3, 2. mf.
Yvonne Skovgaard, Kompagnivej 3, 2. mf.
Torben Justesen, Kompagnivej 3, 3. tv.
Britt Olsen, Kompagnivej 7A, st. tv. (lejlighed 1)
Emilie Jørgensen, Kompagnivej 7A, st. th. (lejlighed 2)
Thomas Josephsen, Kompagnivej 7A, st. th. (lejlighed 2)
Kirstine Kejser Jenbo, Kompagnivej 7A, 1. tv. (lejlighed 6)
Helen Astrup, Kompagnivej 7A , 1. th. (lejlighed 7)
Lars Preus, Kompagnivej 7, st. tv. (lejlighed 3)
Jane Preus, Kompgnivej 7, st. tv. (lejlighed 3)
Finn Mortensen, Kompagnivej 7, st. th. (lejlighed 5)
Dorte Strandgaard, Kompagnivej 7, st. th. (lejlighed 5)
Hugo Silva, Kompagnivej 7, 1. tv. (lejlighed 8)
Susanna Almeida, Kompagnivej 7, 1. tv. (lejlighed 8)
Bo Rasmussen, Kompagnivej 7, 1. mf. (lejlighed 9)
Hanne Britt Rasmussen, Kompagnivej 7, 1. mf (lejlighed 9)
Niels Otto Andersen, Kompagnivej 7, 2. tv. (lejlighed 11)
Anette Andersen, Kompagnivej 7, 2. tv (lejlighed 11)
Peter Nielsen, Kompagnivej 7, 2. mf. (lejlighed 12)
Tom Gillett, Kompagnivej 7, 3. tv. (lejlighed 14)
Hanne Gillett, Kompagnivej 7, 3. tv. (lejlighed 14)
Annelise Jørgensen, Kompagnivej 7, 3. mf. (lejlighed 15)
Michael Koch Hansen, Kompagnivej 7, 3. mf. (lejlighed 15)
Martin Jørgensen (søn), Kompagnivej 7, 3. mf. (lejlighed 15)
Frank Bodilsen, Kompagnivej 7, 3. th. (lejlighed 16)
Lisa Norit, Kompagnivej 7, 3. th. (lejlighed 16)
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Lokalplan 130 - borgergruppe høringssvar_Kompagnivej 5.pdf

Til Furesø Kommune:
Tidligere i dag er der fremsendt fælles høringssvar underskrevet af 57 berørte borgere, se nedenfor.
Vedhæftet fremsendes fælles høringssvar underskrevet af yderligere 6 berørte borgere (Underskrifter
forefindes på side 22), hvorved i alt 63 berørte borgere har tilsluttet sig og underskrevet det fælles
høringssvar.
De yderligere 6 berørte borgere er:
Leo Svendsen, Kompagnivej 5, 3. th
Lasse Kill Pedersen, Kompagnivej 5, 1. th.
Martin Pedersen, Kompagnivej 5, st. mf.
Niels Madsen, Kompagnivej 5, 3. tv.
Leila Gorgzadeh, Kompagnivej 5, st. tv.
Ole Rostmose, Kompagnivej 5, 1. tv.

Fra: Lars Juel Rasmussen
Sendt: 6. maj 2019 16:12
Til: bme@furesoe.dk
Emne: Naturlegeplads ‐ Høringssvar til revideret Lokalplanforslag 130

Til Furesø Kommune:
På vegne af nedenstående 57 berørte borgere fremsendes hermed fælles høringssvar til revideret
lokalplanforslag 130.
Underskrifter forefindes på siderne 22‐26 samt i bilag (side 14‐14) fordelt to de to eksemplarer af det
fælles høringssvar, som begge er vedhæftet:
Høringssvar afleveres også fysisk på adressen Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse.
Jens Øllgaard Duus, Kompagnivej 1A
Lene Steen Duus, Kompagnivej 1A
Martin Ebbesen, Kompagnivej 1, st. tv
Ann Lundt, Kompagnivej 1, st. tv.
Carsten Neubert, Kompagnivej 1, st. mf.
Camilla Calberg, Kompagnivej 1, st. mf.
1

Lars Juel Rasmussen, Kompagnivej 1, st. th.
Lena Schandorff Rasmussen, Kompagnivej 1, st. th.
Jakob Vaariyark Staub, Kompagnivej 1, 1. tv.
Tina Lehmann Bonde, Kompagnivej 1, 1. tv.
Christer Feilberg, Kompagnivej 1, 1. mf.
Anette Nielsen, Kompagnivej 1, 1. mf.
Erik Fogt, Kompagnivej 1, 1. th. (ejer af bolig)
Dorthe Fogt, Kompagnivej 1, 1. th. (ejer af bolig)
Ib Koldt, Kompagnivej 1, 2. tv.
Lis Koldt, Kompagnivej 1, 2. tv.
Steen Pedersen, Kompagnivej 1, 2. mf.
Eva Pedersen, Kompagnivej 1, 2, mf.
Kirsa Christensen, Kompagnivej 1, 2. th.
Michael W. Bek, Kompagnivej 1, 3. tv.
Annika Lea Hursti Bek, Kompagnivej 1, 3. tv.
Nathalie Charnalia, Divisionsvænget 1
Ulrik Kruse Charnalia, Divisionsvænget 1
Melek Altintas, Divisionsvænget 3
Fetullah Altintas, Divisionsvænget 3
Tobias de Thurah, Divisionsvænget 9
Rikke Rishøj, Divisionsvænget 9
Kurt Rasmussen, Kompagnivej 3, 1. th.
Annette Holck, Kompagnivej 3, 1. th.
Michael Graatang, Kompagnivej 3, 2. tv.
Gitte Graatang, Kompagnivej 3, 2. tv.
Jens P. Skovgaard, Kompagnivej 3, 2. mf.
Yvonne Skovgaard, Kompagnivej 3, 2. mf.
Torben Justesen, Kompagnivej 3, 3. tv.
Britt Olsen, Kompagnivej 7A, st. tv. (lejlighed 1)
Emilie Jørgensen, Kompagnivej 7A, st. th. (lejlighed 2)
Thomas Josephsen, Kompagnivej 7A, st. th. (lejlighed 2)
Kirstine Kejser Jenbo, Kompagnivej 7A, 1. tv. (lejlighed 6)
Helen Astrup, Kompagnivej 7A , 1. th. (lejlighed 7)
Lars Preus, Kompagnivej 7, st. tv. (lejlighed 3)
Jane Preus, Kompgnivej 7, st. tv. (lejlighed 3)
Finn Mortensen, Kompagnivej 7, st. th. (lejlighed 5)
2

Dorte Strandgaard, Kompagnivej 7, st. th. (lejlighed 5)
Hugo Silva, Kompagnivej 7, 1. tv. (lejlighed 8)
Susanna Almeida, Kompagnivej 7, 1. tv. (lejlighed 8)
Bo Rasmussen, Kompagnivej 7, 1. mf. (lejlighed 9)
Hanne Britt Rasmussen, Kompagnivej 7, 1. mf (lejlighed 9)
Niels Otto Andersen, Kompagnivej 7, 2. tv. (lejlighed 11)
Anette Andersen, Kompagnivej 7, 2. tv (lejlighed 11)
Peter Nielsen, Kompagnivej 7, 2. mf. (lejlighed 12)
Tom Gillett, Kompagnivej 7, 3. tv. (lejlighed 14)
Hanne Gillett, Kompagnivej 7, 3. tv. (lejlighed 14)
Annelise Jørgensen, Kompagnivej 7, 3. mf. (lejlighed 15)
Michael Koch Hansen, Kompagnivej 7, 3. mf. (lejlighed 15)
Martin Jørgensen (søn), Kompagnivej 7, 3. mf. (lejlighed 15)
Frank Bodilsen, Kompagnivej 7, 3. th. (lejlighed 16)
Lisa Norit, Kompagnivej 7, 3. th. (lejlighed 16)
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meldt til politiet.
AF CHRISTINA GERION

over os.

over strandbredden.
- I nat og i den kommende tid holder kommunens SSPet.
- Da brandstifterne har beskadiget 10-
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Det hvide er ikke sne, men skum fra brandslangerne.
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03. november 2017 kl. 13:57

ding

op
pressemeddelelse.
robuste gravemaskiner og
legepladsen, s

Meldt til politiet
legepladsen se noget

uge. /EXP
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Hytten ved naturlegepladsen i Tranum efter nattens udskejelser. Privatfoto
TRANUM 4. september 2013 06:02
Af: Jakob Frey Ahrentzen

med for at overnatte i skoven. Omkring klokken 22 begyndte der at ankomme biler som satte unge
Jeg vil

Flaskekast mod hytten
tidspunkt ankom en bil
at skrue ned, og der blev slukket f

- Omkring 03.30 blev der
begyndte forargelsen for alvor at ulme i mig. Hele naturlegepladsen lignede en svinesti. Jeg er nok mest
- Vil man som

Moral og opdragelse
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Tranum.
-

7 legepladser. Naturstyrelsen Thy administrerer mere

SSPThomas Wessel Fyhn.
ne. Skal vi bruge mange midler til vedligehold mangler de penge jo
et andet sted. I bund og grund handler det jo om moral og opdragelse, dog ihukommende at vi jo alle har
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ngebro p

delagt

AF: PETER HALD , PEHA@HSFO.DK
Publiceret 27. november 2017 kl. 14:01
1/1

Pedersen

g formiddag.
-

sket natten mellem fredag

Det er

legepladsen.
- Det er virkelig groft, s
Pedersen.
- Vi
Der er jo tale om en naturlegeplads, lyder ironisk det fra Hanne Pedersen.
Desuden er det et problem, at der af og til bliver smidt m
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AF SINDAL AVIS DEN 20. SEPTEMBER 2017
LOKALT

Privatfoto.
Sindal
legeplads ved dyreparken. Talrige gange er vi blevet ringet op af forbipasserende, som har
observeret
og smadre
glasflasker.

Bestyrelsen for Sindal Borgerforening, v/Johnny Andersen, Torvegade 4, Sindal

https://hsfo.dk/horsens/Ny-legeplads-raseret-af-ukendte-gerningsmaend/artikel/19192
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Ny legeplads raseret af ukendte
AF: AF ANYA WISSENDORFF
Publiceret 04. januar 2011 kl. 00:00

I
-

-

Legehuset har kostet omkring 20.000 kr. fra ny og en af kommunen ansatte har nu taget
genbruges.
nyt, hvis det
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Smadrede legeplads for 150.000
morgen. Legepladsen risikerer nu at blive nedlagt
Af
Jesper Kappel

Lukke eller vagter
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Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Patricia Domagala Andersen
6. maj 2019 19:13
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høring naturlegeplads Farum Kaserne

Hej
Vi fik at vide, at vi skal sende en mail vedr. ovenstående.
Vi står 100% bag naturlegepladsen, størrelse, placering etc. og glæder os meget til, at områdets børn og
vores egne kan få glæde af den længe ventede legeplads.
Vh. Patricia
Sendt fra Yahoo Mail til iPhone

1

Høringssvar 47

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

helle grøndahl
6. maj 2019 19:35
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar Naturlegepladsen Farum Kaserne.

Til Furesø Kommune.
Som beboer på Farum Kaserne kan vi kun tilslutte os at vi herude får den længe ventet naturlegeplads til områdets
børn.
Vi mangler en legeplads som kan tilgode se de størres børns behov for aktiviteter herude samt gi området beboer et
samlingssted hvor man sammen med ens børn kan mødes og skabe nye fællesskaber.
Bjarke og Helle Vennerberg Gudmann Grøndahl Korpsvænget 7
3520 Farum

Sendt fra min iPhone

1
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Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Marie Møller
6. maj 2019 20:51
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse; Center for By Miljø og Erhverv sikker postkasse
Naturlegeplads Farum kaserne

Kære Furesø Kommune.
Jeg skriver til jer, I håb om, at Furesø Kommune forstår, hvor mange beboere på Farum Kaserne, som
ønsker at få etableret den omdiskuterede naturlegeplads. Legepladsen blev for flere år siden stemt igennem
på general forsamlingen for Grundejerforeningen på Farum Kaserne.
Vi er meget kede af den situation, som er opstået herude efter at flere er flyttet ind i lejlighederne i Bel Air.
De ønsker ikke legepladsen og forsøger nu med alle midler, at få opførelsen af den stoppet.
Der er behov for en legeplads til ældre børn i dette område. Vi har på kaserne mindre legepladser til mindre
børn, men børnene vokser og har brug for noget andet end et lille gyngestativ. At kunne få etableret en
naturlegeplads ville være en perfekt måde at bibeholde og værne om naturen herude samtidig med at børn
og voksne også får glæde af den.
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Marie Bager
Få Outlook til iOS

1
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Kære Furesø kommune.
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Jeg håber i tænker de kommende genrationer af børn ind i jeres forslag.
Debatten på Farum Kasernes Facebook side, har længe debatteret vedrørende forslaget om en
naturlegeplads. Der hersker ingen tvivl om at et klart flertal ønsker opførelsen af en legeplads, men
at en lille gruppe personer har sat sig for at få stoppet ideen. Hvis man læser kommentarerne i
diverse opslag, så tyder meget på, at denne lille skare som ikke ønsker legepladsen, er vrede af
egoistiske årsager, da deres beboelse er "relativ" tæt på legepladsen.
Jeg har selvfølgelig forståelse for deres argument om at de ikke ønsker børn i nærheden, men
omvendt så mener jeg det er en sag de burde have sat sig ind i inden købet af deres bolig.
Beslutningen om opførelsen af legepladsen blev demokratisk vedtaget af kasernens beboere, før end
boligerne overhoved blev solgt, og var også tilgængeligt for potentielle nye beboere.
Legepladsen skal opføres fordi der er enormt behov. På kasernen findes flere hundreder børne
familier. De fleste er flyttet til fra København, da familie forøgelser betyder pladsproblemer.
Kasernen er sådan indrettet at ingen familier har grundstørrelser som passer til at være børnefamilie.
Der er lagt op til at man kommer hinanden ved og kan bruge kasernens faciliteter. Problemet opstår
når børn på kasernen rammer skolealderen, for der findes ingen, faktisk overhovedet ingen faciliteter
for børn, der er ældre end seks år. En lille skæv fodboldbane er sat op, men herudover vil alle
nytilflyttede børnefamilier få samme problem når deres børn kommer i skolealderen. Der kan ikke
tilbydes nogen form for leg til dem. På Majorvænget hvor vi bor, er to familier allerede flyttet, for
når børnene bliver ældre keder de sig på kasernen.
Jeg håber i kan se at opførelsen af legepladsen tæller et absolut flertal på kasernen og at dem som
larmer, nødvendigvis ikke repræsenterer et flertal. I burde få adgang til kasernens Facebook forum
og se for jer selv hvor lille en tilslutning de få utilfredse beboere har. Placeringen er samtidig perfekt,
da området for legepladsen er der hvor trafikken er lavest og derved sikkerheden højest.
Et sidste håb om at i som beslutningsorgan tænker i jeres vælgeres interesse frem for en lille skare af
beboere, som har fyldt vores postkasser med flyers og chikaneret vores bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Hans Bager
Majorvænget 5 - Far til to børn
----Oprindelig meddelelse---Fra: Returpost, Furesø Kommune
Sendt: 01-04-2019
Emne: Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalpla
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Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Michael Skovgaard
15. maj 2019 12:19
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Casper Gammelgaard - HjulmandKaptain
Sag: 219075 - Revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne
Bemærkninger til høringssvar.PDF; Bilag 1.pdf; Bilag 2.pdf

Se venligst vedhæftede mailbrev inklusiv bilag 1 og 2.

Med venlig hilsen
Michael Skovgaard
Advokat

Østre Havnegade 12 / DK‐9000 Aalborg / se parkeringsvejledning her
tel +45 7015 1000 / cvr‐nr 32 33 71 20 / bank 9035 4561456866
hjulmandkaptain.dk / se profil / tilmeld nyhedsbrev / se mere på linkedin / persondatapolitik
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Farum, 30. april 2019

Til Furesø Kommune,
Center for By og MiljØ
Stiager 2
3500 Værløse

Bilag

1
HjulmandKaptain

Fremsendt via mail til bme@furesoe.dk

Høringssvar til nyt, revideret Lokalplanforslag 130, som omfatter et naturområde
beliggende på Kasernelunden i Farum Kaserne området (ved Divisionsvænget,
Kompagnivej og Garnisonsvej)

Indholdsfortegnelse:
•
Indledning
•
Umiddelbare observationer ved Lokalplan 130
•
De overordnede problemstillinger ved gennemførsel af Lokalplan 130
•
De konkrete problemstillinger ved gennemførsel af Lokalplan 130, zone for zone
• Sammenfatning og konklusioner
•
Fordringer og anbefalinger
•
Afsluttende bemærkninger
•
Borgernes underskrifter
•
Bilag med eksempler

Indledning:
Furesø Kommune har fremlagt en ny og revideret version af forslaget til Lokalplan 130, med
dispensation og tilladelse til etablering af en naturlegeplads på et beskyttet naturområde på den
tidligere Farum Kaserne.
Kaserneområdet er i dag kendetegnet ved ganske mange nye boliger, her er både etplans række/
kædehuse og forskellige etageejendomme, alle opført og taget i brug i løbet af de sidste 10 år.
Området udstråler i væsentlig grad en harmonisk og gennemtænkt arkitektur, hvilket var en del af
en større plan med området, længe før de første spadestik overhovedet blev taget.
Naturen på og omkring området har altid været et meget væsentligt element i harmonien og det
balancerede indtryk, således også det i lokalplanen omfattede naturområde, som i øvrigt flittigt
benyttes af hundeejere på kaserneområdet, til luftning af disses hunde. Rundt om det bebyggede
kaserneområde er der skov (med golfbanen mod nord), hvilket er med til at tilføre området en
helt særlig ro, afslappethed og livssammenspil med naturen.
Kaserneområdet er tæt på at være fuldt udbygget, de sidste byggerier er entreprenører allerede
begyndt at arbejde på, og når disse er blevet beboet, vil der være ca. 1600-1700 beboere på
området, i alle aldre. Der er derfor naturligvis også flere børnefamilier på området, med børn i alle
aldre, og deraf forskellige behov for aktivitets- og adspredelsesmuligheder.
Furesø kommune Lokalplan 130
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At der således er et behov for en legeplads eller aktivitetsområde til børn i alderen 6 år til 12 år,
kan der næppe være megen tvivl om. Dette har været efterspurgt blandt forældrene til børn i
disse aldre, og der har således gennem længere eksisteret et projekt med en ny legeplads, til
denne aldersgruppe af børn.
Men desværre har det oprindelige legepladsprojekt har taget nogle markante drejninger og en
udvikling, som må siges at være mere til skade end til gavn for kaserneområdet og dets samlede
beboermasse, set over en bred kam. Derfor er det helt essentielt og afgørende, at projektet med
etablering af en legeplads på kaserneområdet dels afstemmes med de reelle betingelser og vilkår
på området, dels at legepladsens omfang og aktiviteter tilsikrer disse børn i aldersgruppen reelle
muligheder for leg og aktivering, uden at dette kun kan og skal ske under overvågning af voksne,
og samtidig med en sikkerhed i brugen af aktiviteterne, passende til børnenes alder og forståelse
af risiko og adfærd.
Det reviderede forslag til en naturlegeplads som beskrevet i Lokalplan 130 rummer fortsat en lang
række forskellige problemstillinger, og der er i dette høringssvar anført en meget detaljeret
opsummering af disse problemer, og ligeså forslag til alternative løsninger.
Bagerst i denne skrivelse anføres under BILAG en række eksempler på konkrete tilfælde af flere af
disse problemstillinger, ved andre områder, legepladser, naturlegepladser, shelters m.m.
Selvsagt vil det være katastrofalt at udsætte kaserneområdet for at blive genstand for sådanne
hændelser, og endnu værre er det, at i kun få meters afstand findes der flere beboede ejendomme
og bygninger på kaserneområdet.
Denne skrivelse søger således at beskrive det fulde omfang af den komplekse situation, som dette
projekt udgør, med mange forskellige interessegrupper på kaserneområdet, og skrivelsen er en
samlet sådan, hvor der er indhentet input fra mange forskellige beboere på området.

De umiddelbare observationer ved Lokalelan 130:

I den reviderede udgave af Lokalplan 130 forslaget er man kommet lidt tættere på en balanceret
afstemning af de aktiviteter, som forslaget indeholder, men der er fortsat en række ting, som ikke
er taget med/tænkt ind i forslaget. Eksempelvis anføres det som krav fra Erhvervsstyrelsen, at
denne naturlegeplads skal være åben for alle borgere, og ikke kun de på kasernen boende, men
lokalplanforslaget tager ikke højde for, at der ikke findes toiletter på området, ligesom der ikke er
parkeringsmuligheder for udefrakommende i større omfang.
I det oprindelige lokalplan 130 forslag var det et væsentligt problem, at beskrivelsen og skitserne
efterlod læseren med det indtryk, at naturlegepladsen ville blive placeret på et naturområde, som
ligger i god afstand til nærmeste bebyggelse, og dermed uden gener for naboer til området.
Dette er fortsat tilfældet, idet flere af de aktivitetszoner, som forslaget åbner mulighed for, vil
være placeret meget tæt på private boliger, hvilket vil skabe store gener for disse beboere.
Der anvendes fortsat billedmateriale i dokumentet, som ikke fremviser det korrekte billede af
naturområdet, idet der på nuværende tidspunkt er 3 etageejendomme på Østsiden (Kompagnivej
1, 3 og 5), og man er begyndt at klargøre området vest for Kasernelunden ved Garnisonsvej, til
kommende ejendomme, og dette ses ikke på billederne.

Furesø kommune Lokalplan 130
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Man behøver blot køre ud til det anførte naturområde på kasernen, for ved selvsyn at kunne
konstatere, at disse tre bygninger på Kompagnivej 1, 3 og 5 står fuldt færdige, alle beboere
indflyttet, nogle heraf for mere end 18 måneder siden.
Det kan således ses som misinformation, hvor læseren ikke vil se projektet med naturlegepladsen
på naturområdet som generende eller privatlivsforstyrrende, med den udformning og placering,
som er beskrevet i Lokalplan 130, hvilket i betydeligt omfang kan påvirke den almindelige borger
og læser til at antage en forkert holdning til lokalplanforslaget. Det er ikke acceptabelt, i forhold til
kommunens forpligtelse til at informere sine borgere korrekt.
Yderligere viser indhentet aktindsigt i dialogen mellem Furesø Kommunes involverede udvalg,
Farum Kaserne grundejerforening og NIRAS, at der tydeligvis har været opmærksomhed blandt
flere af personer omkring det faktum, at den i Lokalplan 130 tiltænkte placering af
naturlegepladsen ville kunne give problemer med de tæt på beliggende ejendomme.
Således nævnes det bla. i en mail fra Farum Kasernes grundejerforeningsformand, at man gerne vil
have legepladsen etableret, inden de beboere flytter ind, så disse ikke kan nå at protestere!
Det skal også noteres at Dansk Naturfredningsforening Furesø (DNF) ved mange lejligheder og i
adskillige skrivelser har påpeget problematikkerne omkring den manglende beskyttelse af de
truede arter på dette naturområde.
Arterne er beskyttet under EU habitatsdirektivet bilag IV, hvorfor der skal udvises hensyn til disse
leveområder og spredningsmuligheder via den etablerede korridor. Dette vælger man helt at
ignorere i Lokalplan 130, idet man anfører, at der sandsynligvis ikke vil være nogen betydelig
påvirkning af disse truede arter.
DNF har desuden tidligere understreget dette tydeligt, i deres skrivelse af den 3. oktober 2017, til
Furesø Kommune, med DNF's kommentarer og anmærkninger til Furesø kommuneplan for 2017,
bla. i afsnittet om Udpegning af naturnetværk, hvor DNF påpeger (citat):

'Nord for Slangerupvej har DN-FuresØ påpeget en åbenlys eksisterende økologisk forbindelse
mellem 20-25 vandhuller, søer og landlevesteder for arterne stor vandsalamander og
spidssnudet frø, begge optaget på habitats direktivets bilag IV som oplister stærkt beskyttede
arter. DN-Furesø konstaterer at padderne fortsat er til stede, men ikke at bestandene er stabile
eller i fremgang i det samlede område, pga. af tilgroning af ynglestederne, omdannelse af Trevang
fra sommerhusområde til villakvarter, øget trafik samt manglende opsyn med plejen af udlagte
"naturlandskaber" i lokalplanerne for Kasernen og Rørmosegård/Hjortefarmen. DN mener at
anerkendelsen af denne eksisterende økologiske forbindelse (arter af padder der udveksler
individer og gener på langs af korridoren) vil Øge fokus på beskyttelsen af de sårbare arter i dette
område og forhindre en fragmentering af deres levesteder.'(citat slut).
Endvidere anfører DNF i samme skrivelse under afsnittet om Kommunalt ejede skovarealer
følgende (citat):

'Farum Vestskov ligger i byzone umiddelbart tilstødende det åbne land og ydre grøn kile. Dette
areal er robust natur og ligger tæt på skoler, institutioner og idrætsanlæg. DN Furesø foreslår at
dette areal i tiltagende grad anvendes til rekreativt støttepunkt, naturlegeplads, skolespor, shelters
og andre aktiviteter, der kan bidrage til oplevelse af natur og friluftsliv, gerne samtidig med tiltag
tilfremme af biodiversitet i området.'(citat slut).

Furesø kommune Lokalplan 130
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Man kunne således i stedet vælge at etablere en naturlegeplads i det omfang og med de
aktiviteter, som Lokalplan 130 beskriver, i en anderledes robust og mere velegnet placering, i
Farum Vestskov. Her forefindes allerede parkeringsmuligheder, stisystemer med adgang for hele
kommunen og offentlig transport tæt ved (buslinier til både Farum og Lynge).
Med tanke på at Furesø Kommune i Lokalplan 130 betinger sig, at denne naturlegeplads skal være
offentlig tilgængelig for alle kommunens borgere, og der i forskellige dele af dagspressen har
været artikler og udtalelser fremme, hvor man omtaler denne naturlegeplads som et samlingssted
og omdrejningspunkt for gæster fra hele Nordsjælland, kan man med rette pointere, at det vil give
langt mere mening at benytte en allerede robust skov, til etablering af et sådant stort anlagt
naturlegeplads projekt, i stedet for at man vælger at anvende et meget lille og skrøbeligt
naturområde, med beskyttede dyrearter og natur, til dette.
Lokalplan 130 er oprindeligt baseret på et forslag, udarbejdet ved NIRAS på foranledning af
bestyrelsen for Farum Kaserne grundejerforening (GF), hvilket er sket UDEN at de nærmeste
naboer og beboer har været inddraget i eller er blevet hørt i processen.
GF peger ved henvendelse angående dette på, at beslutningen om at etablere en naturlegeplads
på området blev taget, før de nuværende naboer er flyttet ind i ejendommene, men dette er ikke
korrekt, idet bebyggelsen på Divisionsvænget har eksisteret i adskillige år, og mange af beboerne
på Kompagnivej 1, 3 og 5 har været kendt ved bygherre gennem mindst 24-36 måneder, og det
ville have været forholdsvis enkelt at tage kontakt til og inddraget disse i dialogen og beslutningen
omkring projektet.
Blandt kasernens beboere og i GF's regi har der været en del diskussioner omkring dette projekt,
idet meningerne er særdeles delte om værdien af naturlegepladsen, og ved den ordinære
generalforsamling i 2017 blev det besluttet, at naturlegeplads projektet i det udvidede omfang
skulle placeres på et andet areal på kaserneområdet, i det nordvestlige hjørne, op mod
Lillevangskoven. Dette blev dog senere ændret af GF bestyrelsen, uden forudgående afstemning
eller øvrig involvering af kasernens beboere, hvilket må siges at være i strid med vedtægterne, og
absolut ikke håndteret efter gængse demokratiske spilleregler.
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De overordnede problemstillinger ved gennemførsel af Lokalplan 130:
Lokalplan 130 beskriver en naturlegeplads, som skal være offentlig tilgængelig, for alle Furesø
Kommunes borgere. Dette er anført som et ufravigeligt krav, for godkendelse og dispensation til
gennemførsel af projektet, fra Furesø Kommunes side.
Samtidig taler både kommunerepræsentanter og GF's bestyrelsesformand om naturlegepladsen
som et naturligt samlingssted og et tiltrækningspunkt for borgere fra hele Nordsjælland.
Med en naturlegeplads og opholdssted i et sådant omfang følger en række overordnede
problemstillinger, som Lokalplan 130 ikke tager i betragtning eller beskriver en løsning på:
1. Øget belastning af naturområdet og for de truede arter
2. Krænkelse af privatlivets fred og indbliksgener
3. Manglende toiletforhold
4. Manglende parkeringsforhold
5. Oprydning og rengøring
6. Madforurening
7. Støj og uro
8. Øget trafik på små veje
9. Øget risiko for hærværk, cykeltyverier og anden uhensigtsmæssig adfærd
I det følgende beskrives i detaljer, hvorledes disse problemstillinger kan opstå, og hvad de kan
medføre af problemer, gener og økonomiske konsekvenser, samt mulige løsninger og alternativer.
1. Øget belastning af naturområdet og for de truede arter
Lokalplan 130 forslaget tager sigte på anvendelse af et område, hvor der to truede
paddearter lever, nemlig spidssnudet frø og stor vandsalamander, foruden at der
også forefindes en del beskyttede vækster, der ikke må beskæres, fjernes eller
ødelægges. Området er delvist delt af en naturlig spredningskorridor til førnævnte
arter, denne korridor må ikke bebygges eller på anden vis ændres.
Men i den skala og det omfang, som projektet med denne naturlegeplads har
antaget, vil det være yderst vanskeligt at sikre både arternes habitater og dermed
disses fortsatte beståen, samt vanskeligt at sikre korrekt adfærd i spredningskorridoren, idet korridoren naturligvis ikke er markeret, heller ikke skiltet og derfor
ikke umiddelbart synlig, når man færdes på området.
I dag kendetegnes naturområdet af flere naturlige stier, hvoraf nogle ses ret tydeligt i
omstående billede. Disse stier markeres udelukkende ved, at græsset holdes nede,
samt naturligt nedtræd af græsset ved den generelle trafik til fods (blandt andet
mange hundeluftere benytter disse naturlige stier), og derved kan de forskellige
dyrearter inkl. de truede padder bevæge sig relativt frit og sikkert i arealerne udenfor
stierne, altså i den tiltænkte korridor.
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Med en naturlegeplads i det omfang og med de aktiviteter, som er beskrevet i
lokalplanen, vil den generelle færden på området blive mange gange større end på
nuværende tidspunkt, og dette ikke kun i de enkelte aktivitetszoner, idet der med
meget stor sikkerhed vil ske en markant færden på alle dele af hele naturområdet,
med deraf katastrofale følger for både engnaturen, de beskyttede vækster og de
truede paddearter.
Det er ikke svært at forestille sig en mellemstor daginstitution, som har arrangeret en
dagsudflugt til naturlegepladsen. Disse besøgende børn vil helt naturligt og
selvfølgeligt bevæge sig rundt på hele naturområdet, og dermed skabe uro, slid og
nedbrydning af de truede arters habitater, ynglepladser m.m. At forsøge med
oplysning til børnene (og besøgende generelt), at de kun må opholde sig indenfor
zonernes afgrænsning, vil næppe have nogen effekt og ikke være umuligt at
håndhæve realistisk.
Mulige løsninger:
Den mest naturlige og mindst skadelige løsning vil være at vælge en af de alternative
placeringer til etableringen af naturlegepladsen. Der er flere muligheder for
placeringer, både på kaserneområdet og i umiddelbar nærhed udenfor dette.
Hvis man gerne vil fastholde, at naturlegepladsen skal placeres på kaserneområdet,
er det mest oplagte arealet i den nordvestlige del af kaserneområdet, helt op mod
Lillevangskoven. Arealet her har været nævnt som mulighed tidligere, som værende
et velegnet område til en legeplads/naturlegeplads. Man ville her kunne integrere
naturlegeelementerne med skoven, her er en sø, som giver samme mulighed for at
etablere et trædæk, til observation af liv i søen, ligesom der kan fiskes fra et sådan
dæk, og sØen også rummer et ret unikt fugleliv, bla. flere fiskehejrer og spætter.
Med skoven som en del af naturlegepladsen kan der etableres større og mere
spændende legeaktiviteter, og den allerede bestående bålplads med overdækket
shelter beliggende ca. 100 meter inde i skoven i Lillevangskoven kunne man så
integrere som en naturlig del af naturlegepladsen.
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Dette vil være en fantastisk løsning for alle parter, her har de truede arter ikke taget
ophold på samme måde, naturen er stærk, og der er ikke andre begrænsende
forhold, tværtimod er der masser af fine muligheder for at observere mere dyreliv
her, end ved det mindre naturområde i Lokalplan 130.
Samtidig vil dette give bedre adgangsforhold for alle, både fra kaserneområdet, og
ligeså fra de store offentlige p-pladser langs Slangerupvej (hvilket vil minimere ekstra
trafik ind igennem kaserneområdet betydeligt).
Der kunne endda opstille toiletskurvogne til alment brug på de offentlige p-pladser,
hvorved man i væsentlig grad ville afhjælpe netop denne udfordring.
Denne placering var i øvrigt også anbefalet i den første rapport, udarbejdet af NIBAS.
Skal man se på muligheder for en placering af et naturlegeplads projekt i umiddelbar
nærhed, men uden for kaserneområdet, er der to mulige løsninger:
Farum Vestskov, som tidligere anvist fra DNF, som kommenteret ift. kommuneplanen
2017, hvor DNF gør opmærksom, at netop Farum Vestskov er robust og sund, og vil
være velegnet til naturlegeplads, shelters og andre former for integreret brug af
skoven med aktiviteter.
Den anden mulighed er at inddrage en del af det store græsareal ved hjørnet
Lillevangsvej og Slangerupvej, hvor den tidligere islænder pony rideskole havde sin
placering. Dette areal ejes af kommunen, og med en placering af projektet vil der
kunne skabes et helt anderledes velintegreret samlingspunkt for borgere fra både
kaserneområdet, den Øvrige Furesø kommune og borgere fra resten af Nordsjælland.
Placeringen her vil naturligvis fordre noget anlægsarbejde, ligesom der kan inddrages
en del af arealet til parkering, til gengæld er de mange stisystemer omkring arealet,
nærheden til Farum Park og Farum Vestskov oplagt til at designe og indarbejde langt
mere interessante aktiviteter, for alle aldre.

2. Krænkelse af privatlivets fred og indbliksgener
Omfanget af naturlegeplads projektet som beskrevet i Lokalplan 130 åbner mulighed
for etablering af en 'Frugtoase' med hængekøjer, i lokalplanen viser man dette
illustreret med unge og voksne liggende henslængt i hængekøjerne.
Problemet med dette område er, at det er placeret meget tæt på private boliger, og
samtidig giver hængekøjer mulighed og anledning til ophold af anden karakter end
leg (som er det egentlige formål med naturlegepladsen), hvorved der vil blive en
markant risiko for, at området vil blive benyttet ti► sene nittefester og overnatning,
måske sågar med båloptænding i naturen, eller anvendelse af grill... i en afstand på
mindre end 25 meter til nærmeste nabo og bebyggelse!
De tidligere placeringer af aktivitetszonen legeskoven og fart-og-leg er ændret i
mindre grad, men da der stadig er tale om mulighed for at etablere tårne eller
trækonstruktioner, i op til 5,5 meters højde, udgør disse zoner fortsat en markant
udfordring for de nærmeste naboer.
Samlet vil disse områder/aktiviteter give meget store gener for de nærmeste naboer,
både med støj og uro, men mest af alt ved en voldsom krænkelse af privatlivets fred
og indbliksgener, idet der fra disse områder vil blive direkte syn ind i adskillige
private boliger, både til stuer, terrasser og soveværelser.
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Dette er naturligvis ikke acceptabelt, og det er voldsomt svært at forstå, hvorledes
man fuldstændigt ignorerer sådanne forhold i lokalplanforslaget.
Aktivitetszonerne angives fortsat med arealer på op til 13 meter i diameter... hvilket
svarer til 132 m2, eller til et gennemsnitligt dansk parcelhus... og tager man så den
foreslåede højde med i betragtning, tales der altså at tillade etableringen af
konstruktioner, arealer og aktiviteter svarende til 2 parcelhuse sat oven på hinanden!
At der kan være store gener fra nærtliggende aktiviteter af karakter som dem, der
beskrives i Lokalplan 130, kunne man høre om i TV2 Lorrys nyhedsdækning den 2.
maj 2018, hvor en nabo til netop en svævebane kunne fortælle, at de har måtte
opgive at benytte deres altan ud til området, fordi der er så megen støj fra brugen af
svævebanen, at de ikke kan føre en normal samtale på deres altan.
Her er det særdeles vigtigt igen at fremhæve, hvad der blev nævnt i indledningen i
denne skrivelse, nemlig at Lokalplan 130s fotografier og beskrivelse ikke giver et
retvisende billede af den reelle situation på naturområdet, set i forhold til de
nærmeste boliger.
Billeder og tegninger efterlader læseren med det indtryk, at der er god plads, men
ved besøg på området vil man straks observere, at der er betænkelig kort afstand til
de nærmeste naboer og beboere, hvoraf nogle endda har en åben terrasse, uden
mulighed for at afskærme denne (ikke tilladt af GF).
Dette må siges at være voldsomt krænkende, for privatliv, for krav på rimelig fred og
ro og for indbliksgener i privat bolig!
Det må derfor på det kraftigste anbefales, at repræsentanter for relevante udvalg og
andre kommunale ansvarspersoner med relation til naturlegeplads projektet igen
besøger naturområdet på Kasernelunden, for derved ved selvsyn at kunne
konstatere, hvor graverende og generende en placering af denne naturlegeplads på
naturområdet vil være for de nærmeste naboer!
Mulige løsninger:
Det åbne areal i det nordvestlige hjørne af kaserneområdet, op mod Lillevangskoven,
må igen anføres det bedste alternativ, såfremt kommunen fastholder, at
naturlegepladsen skal placeres på kaserneområdet. Her vil der kunne etableres
legeaktiviteter, som kan integreres ind i skoven, og dermed trækkes væk fra den
omgivende bebyggelse (Divisionsvænget, Kompagnivej, Garnisonsvej).
Der er dog også muligheden med Farum Vestskov, som tidligere anført. Her vil en
naturlegeplads på ingen måde genere private bebyggelser, og de forskellige
aktiviteter kan skaleres og integreres på naturligvis i den allerede eksisterende skov
og natur. Her er der også mulighed for at integrere de forskellige oldtidshøje, som
findes i området, som led i leg og undervisning.
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3.

Manglende toiletforhold
Med kommunens krav at skabe en offentlig tilgængelig naturlegeplads og GF's ønske
om 'et samlingspunkt for alle aldre, i størrelse og format, som lokalplanen beskriver,
vil der meget sandsynligt ske en voldsom forøgelse af de besøgende hver eneste dag,
og endnu flere i weekenderne.
Der forefindes ingen offentlige toiletter i nærheden, og dette kan ikke etableres på
området, grundet de restriktioner som naturområdet er omfattet af. Med udsigt til
80-100 besøgende dagligt, muligvis flere i weekenderne, vil man som gæst på
området kun kunne træde af på naturens vegne, ved at frekventere et buskads eller
lignende. Det åbner risiko for, at de nærtliggende bygninger, udhuse og halvskure,
overdækkede p-pladser og carporte kan blive anvendt til samme formål af mere
generte og/eller lettere overrislede besøgende.
Dette vil efterlade et ganske betydeligt svineri, først og fremmest på naturområdet,
men sandsynligvis også ved de nærtliggende bygninger, hvilket næppe kan være
tiltænkt/gennemtænkt. Og risikoen for invasion af skadedyr som følge af den form
for forurening vil være ganske betydelig, hvilket igen vil have katastrofale følger for
naturen og dyrelivet på området.
Mulige løsninger:
Da der ikke må foretages anlægsarbejde på naturområdet på Kasernelunden, er der
ikke umiddelbar enkle løsninger på problematikken med manglende offentlige
toiletforhold på dette område.
Den bedste alternative løsning må derfor blive, at der opstilles en mobil toiletvogn
(eller flere) på den offentlige p-plads ved Slangerupvej, i lighed med andre offentlige
p-pladser ved de danske skove. Den p-plads ligger i cirka 400 meters afstand til fods,
gennem skoven, fra det førnævnte areal i den nordvestlige del af kaserneområdet.

4.

Manglende parkeringsforhold
Kaserneområdet har med sine mange beboere i dag allerede en omfattende bilpark,
som hver dag kræver adgang til parkering, og der mangler jævnligt ekstra pladser,
både til de herboende borgere, og til besøgende til samme.
På alle vejene på kaserneområdet er der parkering forbudt, for at trafikken på
området kan flyde sikkert, men igen, med udsigt til mange hundrede ekstra
besøgende om ugen, vil der opstå store problemer med parkering.
Der vil med stor sandsynlighed medføre mange ulovlige parkeringer langs med
vejene hver eneste dag, på flere af de private p-pladser, som forefindes på området
og ligeledes på flere af de almindelige græsarealer, som også er på området.
Dette vil selvsagt være yderst uholdbart, det kan skabe farlige situationer
trafikmæssigt, og medføre voldsomme gener for alle de herboende borgere.
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Mulige løsninger:
Kaserneområdet er allerede på nuværende stærkt belastet, hvad angår mulige
parkeringspladser, idet en meget stor del af husstandene på området har to biler,
hvilket give store udfordringer. Samtidig findes der ikke yderligere arealer på
området, som kunne inddrages til offentlig parkering.
Den bedste løsning på dette problem vil således være at benytte den offentlige pplads ved Slangerupvej. Den p-plads ligger i cirka 400 meters afstand til fods, gennem
skoven, fra det førnævnte areal i den nordvestlige del af kaserneområdet, og pladsen
er stor nok til at rumme adskillige personbiler, busser og andre persontransportere.

5. Oprydning og rengøring
Med flere hundrede besøgende hver måned på naturlegepladsen vil der ske en
voldsom stigning i mængden og variationerne af affald, som efterlades på området.
Da naturområdet ejes af Furesø Kommune, men naturlegepladsen skal etableres ved
GF, må man nødvendigvis anfægte dette: hvem sørger for regelmæssig oprydning,
rengøring, bortskaffelse af affald m.m.?
Det er ikke vanskeligt at forestille sig en weekend, hvor der har været flere grupper
af besøgende, måske en flok glade teenagere, som har medbragt soveposer, måske
et lille halvtelt eller lignende, til at overnatte i, diverse kasser eller lignende til at
sidde på, og måske lidt forskelligt mad og drikke.
Oprydning er ikke nødvendigvis højst på agendaen, når man er klar til at tage hjem
igen, og dermed kan man ikke være sikker på, at besøgende lige får ryddet op efter
sig, får fjernet den gamle sovepose eller tæppet, de halvtomme pizzabakker, de
knuste flasker, brugte engangsgrill og andre efterladenskaber, for det er jo nemmere
bare at lade det ligge... det gør alle de andre!
Eksempler på disse problemer er der mange af, på omstående side blot et enkelt
billede af en situation konstateret ved en af søerne i kommunen.
På trods af en stor og velplaceret affaldsspand har man fundet det for vanskeligt at
aflevere sit affald i denne, og i stedet blot ladet affaldet ligge på jorden, da der jo
sikkert er andre, som lige vil gøre sig den ulejlighed at samle det op og aflevere det i
affaldsspanden.
Naturområdet på Kasernelunden vil således hurtigt blive præget af lossepladslignende tilstande, såfremt det ikke tilsikres, at der etableres en ordning med
oprydning, vedligeholdelse og rengøring fortløbende.
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Mulige løsninger:
Desværre viser erfaringerne fra rigtigt mange offentlige og rekreative områder, at
oprydning og rengøring efter mange besøgende særdeles ofte er et stort problem.
Ovenstående eksempel er jo desværre ikke et enkeltstående af slagsen.
Der skal opstilles passende affaldsbeholdere, som minimum både til madaffald,
diverse affald, samt til glas og dåser. Det vil ligeledes være vigtigt, at der opstilles
passende skiltning flere steder på naturlegepladsen (uanset placering), for at
minimere dette problem mest muligt.
Disse affaldsbeholdere vil skulle være af en anseelig størrelse, for at sikre, at affaldet
ikke flyder over, og besøgende dermed bare smider deres øvrige affald på jorden ved
siden af disse beholdere.
En regelmæssig oprydningsordning vil formentlig være nødvendig, uanset placering
af naturlegepladsen, da efterladt affald i modsat hurtigt vil hobe sig op, og skabe
andre problemer (skadedyr, lugtgener, forfald m.m.).
6. Madforurening
Med mange besøgende følger også øget risiko for madsvineri og -forurening. Det
kræver ikke den store fantasi at forestille sig de halvspiste pizzaer eller anden
madoverskud, måske lige sløset kastet ind i naturhegnet, for det spiser dyrene da...
eller de tomme øldåser, chipsposer, kageæsker og andre madrester efterladt ved
hængekøjer osv.
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Med efterladt gammel mad og lignende følger både rotter, store mågefugle og andre
former for skadedyr, som altid dukker op for at sikre sig de sidste rester af ethvert
måltid efterladt i det fri.
Med rotter og store mågefugle er der ikke kun tale om store gener og økonomiske
konsekvenser for de herboende borgere og for Furesø kommune, disse vil også have
en stor negativ indvirkning på de truede arter og naturen som helhed.
Mulige løsninger:
Dette følger problemstillingen i foregående afsnit, og således også de mulige
løsninger, med affaldsbeholdere i passende størrelser.
En interessant mulighed her, som kan medvirke til at skabe en større forståelse for
vores forbrugssamfund og vores smid-væk mentalitet: hvis der opstilles særlige
beholdere til regulært madaffald, til indsamling af madrester, kan dette indgå i
læringen om naturen og holdningen til madspild.
Det vil selvfølgelig kræve fortløbende tømning af disse beholdere, da madresterne i
modsat fald hurtigt fordærves.
7. StØj og uro
Lokalplanforslaget indebærer et aktivitetsniveau, der langt vil overstige det, som er
tilfældet på området i dag, og ligeledes mere end hvad man finder på en almindelig
legeplads.
Særligt bekymrende er Frugtoasen, idet denne tydeligvis opfordrer og inviterer til
andre målgrupper end børnene i 6-12-årealderen. Det er således ganske sandsynligt,
at disse områder vil blive anvendt af større grupper af både store teenagere og yngre
voksne, der ser hængekøjerne som en glimrende mulighed for at holde en lille fest
eller sammenkomst udendørs.
Bebyggelsen på Divisionsvænget tæt på, og bygningerne på Kompagnivej 1, 3 og 5
lige op ad, samt de kommende boliger på Garnisonsvej... alle disse boliger vil kunne
se frem til at blive udsat for ganske betydelige støjgener og uro, både i form af høj
musik, måske berusede personer, og har man terrasse eller vinduer i grundplan, er
det ikke vanskeligt at forestille sig, hvor generende dette vil være, særligt når man
ikke har mulighed for afspærring eller anden form for sikring af privatlivet.
Der tales fortsat blandt mange beboere om 'festpladsen', 'vores nye bier-garten,
'festivalområdet' m.m., og flere lokale har klart tilkendegivet, at de ser frem til at
have'et sted at feste sommeren igennem'.
Der er endda faldet mange bemærkninger om, at man da er ligeglad med og ikke har
tænkt sig at tage hensyn til tilstedeværende dyr, habitater, naturen, beskyttelse af
området og spredningskorridorer, hvilket er voldsomt bekymrende ift. naturen og de
beskyttede arter.
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I det hele giver dette anledning til megen usikkerhed og bekymrning, med hensyn til
vores smukke natur, til vores fine dyreliv og den skrøbelige balance, som fungerer
lige nu, af hensyn til privatlivet for de nærmeste naboer og beboere, af hensyn til
hele kaserneområdet og med tanke på det ry, som kaserneområdet og dermed
Furesø Kommune kan ende med at få.
Hele kaserneområdet er som tidligere nævnt netop kendetegnet ved en helt særlig
ro og harmoni, hvilket har været en af de vigtigste parametre for rigtigt mange af
boligkøberne på området. Bliver denne naturlegeplads med disse former for
aktiviteter og opholdsmuligheder således en realitet, er der en meget stor risiko for
en yderst uheldig'tivolisering' af hele området, og harmonien og balancen med
naturen på kaserneområdet vil for altid være Ødelagt.
Mulige løsninger:
Til dette problem er der kun en løsning: at flytte placeringen af naturlegepladsen til
et område, hvor den naturlige støj fra brugen af samme ikke vil kunne generere de
nærmeste naboer.
Der har i tidligere dokumentation til projektet været tale om minimum 100 meter til
nærmeste bebyggelse. Med placeringen anført i Lokalplan 130 bliver der tale om
under 20 meter til nærmeste bebyggelse for store dele af naturlegepladsen.
Flyttes placeringen for projektet til arealet i det nordvestlige hjørne af
kaserneområdet, og integreres naturlegepladsen samtidig ind i Lillevangskoven i
dette område, vil man kunne opnå en afstand til nærmeste bebyggelse på ca. 50-60
meter (den kommende bebyggelse for enden af Garnisonsvej vil blive nærmeste
naboer).
Vælger man at fastholde minimum 100 meters afstand til nærmeste bebyggelse, vil
det således ikke være muligt at placere naturlegepladsen på kaserneområdet, idet
der ikke findes arealer store nok, til at sikre denne afstand.
Således er den eneste reelle mulighed for at fastholde de 100 meters afstand, at
etablere naturlegepladsen i Farum Vestskov, som foreslået af DNF.
8. Øget trafik på små veje
Flere hundrede besøgende om måneden... busser med skoleklasser og
dagsinstitutioner på udflugter... festpladssØgende grupper... alle disse mennesker
som vil besøge naturlegepladsen, vil betyde en voldsom stigning i trafikken og
belastning af vejnettet på kaserneområdet.
Vejene på kaserneområdet er hastighedsbegrænsede og dimensioneret til den
mængde beboere, som kaserneområdet huser, og det må derfor forudses at give et
meget større slid på disse veje end tiltænkt, med denne megen ekstra trafik.
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Hvordan denne trafik skal administreres, hvordan kaserneområdets herboende
borgere sikres, herunder især vores egne børn på området, og hvordan hele den
ekstra slitage og dermed vedligeholdelse skal finansieres, det fremgår ikke
nogetsteds i Lokalplan 130.
Mulige løsninger:
Da naturlegepladsen er tiltænkt et meget stort publikum og ikke kun kasernens
beboere, vil man ikke kunne undgå øget trafik på vejene på kaserneområdet.
Derfor bliver den eneste mulighed for at aflaste dette, at man som besøgende til
naturlegepladsen udelukkende tilbydes/tillades parkering på en af de offentlige ilpladser ved Slangerupvej, og herfra bevæge sig til fods igennem Lillevangskoven til
naturlegepladsen (uanset endelig placering).

9. Øget risiko for hærværk, cykeltyverier og anden uhensigtsmæssig adfærd
Kaserneområdet har flere gange været ganske voldsomt plaget af både indbrud i
biler og udhuse/skure, samt cykeltyverier, og med flere hundrede nye besøgende på
området vil dette ganske givet ikke blive mindre.
Forestiller man sig en flok unge mennesker, som har hygget sig en lang aften, på
'naturlegepladsen', og som lidt træt på vej hjem ikke har lyst til at bevæge sig til fods
hele den lange vej, er det jo nemmere lige at 'låne' en cykel.
At de nærtliggende bygninger vil blive gjort til genstand for graffiti, kan heller ikke
afvises, ligesom hærværk og lignende uhensigtsmæssige aktiviteter i de private
områder lige op til naturlegepladsen vil være yderst sandsynligt. Desværre ses det
kun alt for ofte ved rekreative områder og forlystelser, hvor der er mange eksempler
på sådanne problemer.
Et yderst voldsomt og meget ubehageligt eksempel fandt sted ved Furesø Bad sidste
år, hvor unge mennesker opholdt sig, hyggede og festede en aften. Dette endte mec
optænding af bål på badebroen, med voldsomme ødelæggelser af broen til følge og
med store økonomiske konsekvenser, hvilket understreger disse problematikker.
Man vil med så mange beboelsesejendomme meget tæt på være nødt til at tænke
dette ind i den rette udformning af sådan et projekt, og måske dermed også
fastholde en almindelig legeplads fremfor en naturlegeplads og opholdsområde i den
beskaffenhed, som er anført i Lokalplan 130.
Mulige løsninger:
Forebyggende tiltag med henblik på at forhindre hærværk, graffiti, cykeltyverier
m.m. er der utallige eksempler på, hvoraf mange desværre kun har begrænset eller
ingen effekt.
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I forhold til kaserneområdets generelle beskaffenhed, atmosfære og fine balance
med mange tilfredse borgere vil derfor være kritisk at forholde sig til disse mulige
problemstillinger, ved etableringen af et naturlegeplads projekt, hvor der er både er
mulighed for ophold, madlavning, festaktiviteter m.m.
Med de nærtliggende bebyggelser både på Kompagnivej, Divisionsvænget og
Garnisonsvej vil den reelt bedste løsning være at ændre formatet på dette projekt,
således det ikke giver anledning eller opfordring til fest og overnatning på området.
At flytte placeringen til arealet i nordvest på kaserneområdet vil jo ikke afhjælpe
disse mulige problemer, og derved kan man konkludere, at skal dette projekt
indeholde de beskrevne elementer, må det nødvendigvis flyttes helt væk fra
almindelige beboelsesområder, og dermed er den bedste mulighed at placere
projektet i Farum Vestskov eller på grunden ved Lillevangsvej — Slangerupvej.

De konkrete problemstillinger ved gennemfØrsel af Lokalplan 130, zone for zone:
Lokalplan 130 beskriver et projekt, med en naturlegeplads, hvori der indgår en række forskellige
'aktivitetszoner'. Disse zoner er detaljeret beskrevet i lokalplanen, og omfatter:
1. Legeskoven
2. Fart og aktivitet
3. Svævebanen
4. Frugtoasen
5. Spillerummet
6. Picnic
Zonerne påtænkes som udgangspunkt at være arealer udlagt som cirkler, hvor der er anlagt
underlag, eller som minimum klippet til i den naturlige engnatur. Allerede findes det første
problem med naturlegepladsen og disse zoner, idet de nuværende regulativer, som omfatter
naturområdet på Kasernelunden, meget klart stipulerer, at engområdet ikke må beskæres, klippes
eller på anden vis ændres eller tilpasses.
Dertil kommer, at Lokalplan 130 meget klart og tydeligt anfører, at der ikke må udføres
anlægsarbejde eller terrænregulering på naturområdet. Dette harmonerer på ingen måde med de
foreslåede aktiviteter/zoner, hvoraf særligt zonerne svævebanen, legeskoven, samt fortog
aktivitet netop vil kræve både anlægsarbejde og terrænregulering, for at kunne gennemføres.
I det følgende gennemgås de forskellige zoner, med beskrivelse af problemstillingerne og mulige
løsninger eller alternativer.

1. Legeskoven
Legeskoven beskrives som et område med træstammer, broer og mindre tårne, eller
lignende, nogle af disse kan være forbundet med reb og/eller balancestænger.
Her kan der også etableres rutschebane og andre lignede legeredskaber.
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Denne zone vil ikke kunne etableres uden anlægsarbejde og/eller terrænregulering,
da naturområdet som sådan ikke er et jævnt område, og man naturligvis vil være
nødt til at etablere forankring dybt i jordbunden, for at sikre korrekt fæste af
stammer, tårne, svæve/tovbane m.m.
Det største problem med denne zone er dog, at der er mulighed for konstruktioner i
helt op til 5,5 meters højde, hvor der i dialog med kommunens udsendte var kommet
en forståelse på plads, med en maksimal højde på 2,75 meter.
Med en højde på op til 5,5 meter vil der være mulighed for direkte indkig i de private
boliger beliggende tæt på denne zone, hvilket krænker privatlivets fred.
Mulige løsninger:
Netop denne zone vil sammen med zonen Fart og Aktivitet være helt ideelle til
opførsel enten på arealet op mod Lillevangskoven, eller i Farum Vestskov.
På begge disse steder vil man kunne udføre en væsentlig mere spændende og
udfordrende aktivitet, den vil kunne integreres helt eller delvist med den bestående
skov, og man vil således ikke nødvendigvis skulle anlægge kostbare tårne, med
omfattende anlægsarbejde, men kan i stedet arbejde med den naturlige skov som
grundlag for aktiviteten.
2.

Fart og aktivitet
Denne aktivitetszone er tiltænkt som værende det bærende element i aktiviteter
med høj fart, her nævnes der f.eks. karrusel.
Aktiviteter med høj fart indebærer i sagens natur en vis risiko for de børn, der måtte
anvende denne, og vil samtidig med stor sandsynlighed give anledning til et meget
højt støjniveau, som man kender det fra andre legepladser. Det vil være forstyrrende
både for dyrelivet på området og for de nærmeste naboer.
Mulige løsninger:
Som det er tilfældet med Legeskoven, vil denne zone kunne opføres enten på arealet
op mod Lillevangskoven, eller i Farum Vestskov, med minimum af anlægsarbejde, og
langt bedre integration, underholdning og tilbud til besøgende.

3.

Svævebanen
Denne zone beskriver en svævebane, som tidligere var placeret andetsteds på naturområdet. Svævebanen er nu blevet flyttet, men er samtidig også gjort både højere og
længere, end det kompromis som beboere, DNF og udsendte fra kommunen var
kommet frem til i september 2018.
Det store problem med det nuværende forslag og denne zone er, at der gives
mulighed for en svævebane på 30 meter i længden, op til 5,5 i højden. Det
forekommer meget voldsomt ift. 6-12 årige børn, og vil således formentlig være
medvirkende til, at andre aldersgrupper vil søge til naturlegepladsen.
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Mulige løsninger:
Svævebanen bør begrænses til maksimalt 20 meter i længden og ligeså bør højden
fastsættes til maksimalt 2,75 meter, som tidligere aftalt.
Dette vil også begrænse belastningen på de beskyttede dyrearter, som vil skulle
bevæge sig i området med svævebanen, og samtidig være mere passende for den
tiltænkte målgruppe.
En anden mulighed er at lade denne svævebane opføre på nordvest grunden, ved
Lillevangskoven, langs med Garnisonsvej.
4. Frugtoasen
Denne zone udgør sammen med Fart og Aktivitet de mest kritiske zoner, set i forhold
til mulige problemstillinger med krænkelse af nærmeste naboers privatliv og de
indbliksgener, som vil opstå med hængekøjer monteret på pæle, krænkende nær
privat terrasse, stue- og soveværelsesvinduer.
At hængekøjer vil inspirere og opfordre til ophold og festivitas langt ud på natten,
samt overnatning på stedet, kan der ikke være megen tvivl om, dette ses utallige
andre steder, både på andre naturlegepladser og opholdssteder rundt om i den
danske natur.
Men med placeringen i umiddelbar nærhed til privat bebyggelse vil dette skabe
enorme problemer med sikkerhed, affald og hygiejne, madefterladenskaber, trafik
omkring og mellem de private boliger m.m., hvilket vil være ganske uacceptabelt for
de nærmeste beboere.
Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, at overdækkede p-pladser og hjørner
ved terrasser ender med at fungere som 'de naturlige toiletter', idet der faktisk ikke
forefindes offentlige toiletter i mange kilometers afstand (nærmeste sådanne er ved
Farum Park).
Mulige løsninger:
Hængekøjer som del af denne naturlegeplads bør som udgangspunkt tages helt ud af
planen, da dette opfordrer til uhensigtsmæssigt ophold og adfærd, set i forhold til
den målgruppe, som legepladsen er tiltænkt, nemlig de 6-12 årige børn.
Hvis kommunen og grundejerforeningens bestyrelse fortsat insisterer på, at der skal
være sådanne hængekøjer integreret som en del af en naturlegeplads, må denne
nødvendigvis placeres et sted, hvor brugen, adfærden og opholdet på dette område
ikke belaster andre borgere i deres private boliger, og hvor der også er rimelige
toiletforhold tilstede, således gæsters aftræde på naturens vegne kan ske på rimelig
vis, med ordnede sanitære forhold.
Dermed vil den bedste løsning være at forlægge naturlegepladsen til Farum
Vestskov, med toiletskurvogne opstillet ved de offentlige p-pladser i skoven langs
med Slangerupvej.
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5.

Spillerummet
Denne aktivitetszone vil umiddelbart opfattes af mange, som den mindst invasive af
de foreslåede, men beskrivelsen indeholder dog et element, som må siges at være
voldsomt og stærkt uhensigtsmæssigt: Ønsket om at etablere et trædæk, en såkaldt
boardwalk, ved den lille sØ, som forefindes på naturområdet.
Problemet med dette er, at netop denne lille sØ er et betydende opholdssted og
habitat for dels de truede paddearter, dels tilholdssted for en lang række fuglearter,
der hver dag benytter søen og den omkringliggende natur som opholdssted.
Det er yderst vanskeligt at forestille sig, at etableringen af en boardwalk ved sØen
ikke vil have stor negativ indflydelse på dette. Formentlig vil de truede padder helt
forsvinde fra søområdet, hvormed disse har mistet endnu et opholds- og ynglested.
Det samme gælder de forskellige fuglearter, mange vil med stor sandsynlighed finde
andre områder at opholde sig i, hvilket vil være et kæmpe tab for naturområdet og
kasernen som helhed, idet netop biodiversiteten er et fantastisk element og unikt
aktiv for kaserneområdet.
Mulige løsninger:
Her er der kun en løsning, at forlægge placeringen af naturlegepladsen til et andet
område, enten på kasernen (det nordvestlige hjørne) eller i Farum Vestskov.
Det nordvestlige hjørne vil være ideelt til formålet, idet dette område allerede
rummer en sØ, hvor der ikke er habitatsbeskyttelse eller ophold af truede dyrearter.
Søen her bliver ofte besØgt af gæs, men disse er forholdsvis indifferente overfor
menneskelig tilstedeværelse, og vil således hurtigt vænne sig til de besøgende.
Herved vil man kunne opbygge et fantastisk område, med adgang til sØ og skov, med
masser af mulighed for at integrere en naturlegeplads, og dermed skabe en helt
anderledes oplevelse for de besøgende, end det vil være tilfældet på det lille
naturområde på Kasernelunden.
Der skal dog ved denne placering fortsat arbejdes med løsninger på andre
problemstillinger som uhensigtsmæssigt ophold og brug, toiletforhold og parkering.

6. Picnic
At foreslå et picnicområde på en naturlegeplads giver den bedste mening. Her vil
besøgende kunne sidde og nyde deres medbragte mad, måske med tilberedelse i
begrænset omfang ved medbragt engangsgrill.
Den foreslåede udformning af området giver ikke anledning til mange bekymringer,
udover det forhold, at engnaturen på området ikke må beskæres, klippes eller på
anden vis ødelægges.
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Således ses denne zone ikke som værende problematisk, dog bør de tidligere nævnte
placeringer tæt ved bebyggelse i videst mulige omfang undgås, så disse beboere
sikres den bedst mulige ro og privatliv.

Sammenfatning og konklusioner:
De mange foregående afsnit illustrerer tydeligt, at etableringen af en naturlegeplads som
beskrevet i Lokalplan 130 vil kunne medføre en lang række af problemer, gener og være
medvirkende til at skabe stor utryghed blandt mange borgere på kaserneområdet.
Alene det faktum, at store dele af naturområdet i Lokalplan 130 allerede er beskyttet under både
Naturbeskyttelsesloven og under EU Habitats direktiv, burde være tilstrækkeligt til at konkludere,
at en naturlegeplads og opholdssted i dette omfang ikke kan placeres på naturområdet på
Kasernelunden, og i stedet må flyttes til en anden placering. Det kan ikke understreges kraftigt
nok, at man på ingen måde kan forvente, at de truede padder og den beskyttede natur vil kunne
stå imod ved en løbende belastning fra hundredvis af besøgende.
Den meget voldsomme krænkelse af privatlivets fred ved etableringen af bla. Frugtoasen med
hængekØjer er ikke mindre graverende, og bør derfor også give anledning til beslutning om anden
placering. Mange af Furesø borgerne i de nærmeste boliger er således både stærkt chokerede og
meget vrede over, at man overhovedet kan overveje en placering af sådan projekt her, både fordi
det vil komme alt for tæt på privat beboelse, og fordi områdets natur og dyreliv naturligvis vil lide
stærkt under sådanne aktiviteter og stort antal besøgende.
Skulle Lokalplan 130 mod forventning ende med at blive godkendt, er der ingen tvivl om, at man
på kaserneområdet og i kommunalt regi vil kunne forvente omfattende og mangeårige juridiske
udredninger med de herboende borgere, med bygherrer der bliver sagsøgt for misinformation ved
salg af boliger ud til naturområdet og med naturinteresse-organisationer, alt sammen noget der vil
skabe en ganske anden uheldig og næppe tilsigtet uro og opsplitning af kasernens beboere.
Den miljø- og naturmæssige skandale kombineret med en lang række borgeres frustrationer og
utryghed vil ligeledes medføre ganske megen negativ omtale, både i den frie presse og på de
sociale medier som Facebook og tilsvarende.
Mulighederne for etableringen af en naturlegeplads på andre områder i Furesø kommune er
mange, og det kan derfor undre voldsomt, at man har valgt netop denne placering til så
omfattende et projekt. Man kunne nemt få den opfattelse, at der er tale om et personligt
motiveret projekt, til fremme af egne interesser, og ikke så meget andre borgeres interesser,
specielt med tanke på, at mange forældre til børn i den tidligere omtalte aldersgruppe jo forventer
at få en legeplads, hvor de med ro i sindet kan sende deres børn ud og lege, uden at behøve at
tænke på, om det er forsvarligt at lade børnene begå på dette område.
Hvis man vælger at benytte arealet i det nordvestlige hjørne af kaserneområdet, vil der fortsat
skulle skabes klarhed omkring flere af de tidligere nævnte problemstillinger, idet disse ikke
forsvinder ved at placere naturlegepladsen her. Men integrationen med skoven, muligheden for at
anvise parkering ved de store pladser langs med Slangerupvej og muligheden for at opstille
toiletskurvogne på samme pladser vil eliminere eller i det mindste væsentlige formindske nogle af
de åbenlyse problemstillinger.
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Udformningen af det endelige projekt vil have stor betydning for, om der vil blive problemer som
uhensigtsmæssigt ophold og overnatning ved andre grupper end børnene, ligesom at det vil være
nødvendigt at afklare, hvorvidt det oversvømmede areal kan genindvindes, enten ved opfyldning
eller udpumpning af overskydende vand.
Skulle man pege på en helt anden mulighed, er der jo et stort og nu ubenyttet areal til rådighed,
beliggende ved hjørnet Slangerupvej — Lillevangsvej, altså lige overfor indkørslen til
kaserneområdet, i og med at den tidligere herboende rideskole nu er lukket. Dette areal er meget
stort, og vil derfor kunne give plads til meget omfattende aktiviteter.
Med placeringen lige ud til Farum Vestskov vil man desuden kunne integrere skovbesøg, guidede
ture og lignende spændende udfordringer for besøgende.
En del af arealet kan desuden udlægges til offentlige p-pladser, med indkørsel fra Lillevangsvej.
Dette vil i sagens natur være et noget større projekt, men det vil dels tilgodese kommunens ønske
om en stort anlagt naturlegeplads med tiltrækning på hele Nordsjællands befolkning, dels sikre at
naturlegepladsen placeres i passende afstand fra almindelig beboelse, og slutteligt vil man kunne
udnytte de allerede eksisterende stisystemer, og den nærtliggende Farum Park, med andre former
for sportslige aktiviteter, som bygges med ind i en ny naturlegeplads.
Samtidig vil dette område og aktiviteterne nemt kunne integreres med Mølleå naturparks ture og
forslag til aktiviteter og ophold.

Fordringer og anbefalinger
Med udgangspunkt i foranstående afsnit har de underskrivende beboere og Furesø borgere
følgende fordringer:
•

Vi fordrer, at Furesø kommune finder en anden placering til en naturlegeplads som
beskrevet i Lokalplan 130, end det foreslåede naturområde på Kasernelunden

•

Vi fordrer, at Furesø kommune udviser rimeligt hensyn til nærmeste naboer ved tilladelse
til en placering af en naturlegeplads på kaserneområdet, således de oprindeligt nævnte og
planlagte mindst 100 meters afstand til nærmeste bebyggelse overholdes

•

Vi fordrer, at Furesø kommune ved dispensationen og tilladelsen til en naturlegeplads på
kaserneområdet indarbejder præcise krav til sikkerhed og tryghed ved de aktiviteter, som
en sådan naturlegeplads kan indeholde

•

Vi fordrer, at en naturlegeplads på kaserneområde først og fremmest tilgodeser den
målgruppe med et umiddelbart behov, nemlig børn i alderen 6 til 12 år, for hvilke
forældrene gennem lang tid har efterspurgt passende legeaktiviteter

•

Vi fordrer, at Furesø kommune ikke ved en dispensation i en lokalplan giver mulighed for at
Ødelægge et eksisterende fredfyldt og smukt naturområde, hvor der forefindes både
truede dyrearter og beskyttet natur

•

Vi fordrer, at Furesø kommune forholder sig kritisk til det faktum, at den nuværende
grundejerforening på Farum Kaserne har været afvisende overfor dialog med de nærmeste
naboer med i dialog eller udvist rettidig omhu og hensyntagen til privatlivets fred og
indbliksgener omkring placeringen og udformningen af en naturlegeplads, som beskrevet i
Lokalplan 130
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Med udgangspunkt i foranstående afsnit har de underskrivende beboere og Furesø borgere
følgende anbefalinger:
• Vi anbefaler, at der ikke opføres en naturlegeplads eller nogen anden form for
legeaktiviteter på naturområdet på Kasernelunden, og at dette i stedet bevares som et
stykke unikt og harmonisk natur
• Vi anbefaler, at man forlægger en naturlegeplads til det bedst mulige sted, i Farum
Vestskov, som der er argumenteret for i foregående afsnit, og som DNF har peget på i
deres skrivelser til Furesø kommune
• Vi anbefaler, såfremt en naturlegeplads ønskes på kaserneområdet, at en sådan placeres
på naturarealet i det nordvestlige hjørne af kaserneområdet, op mod Lillevangskoven
• Vi anbefaler, såfremt en naturlegeplads ønskes på kaserneområdet, at en sådan
begrænses på aktiviteter, der ikke har den tilsigtede virkning og tiltrækning på den reelle
målgruppe, 6 til 12-årige børn, og dermed minimerer muligheden for uhensigtsmæssig
brug af naturlegepladsen
• Vi anbefaler, såfremt en naturlegeplads ønskes på kaserneområdet, at man nedsætter en
arbejdsgruppe bestående af relevante borgere boende på kaserneområdet, der sammen
med Furesø kommune og grundejerforeningens legepladsudvalg kan sammensætte den
rette løsning for en sådan naturlegeplads til kaserneområdet

Afsluttende bemærkninger
At modtage en skrivelse igen, fra kommunen via e-Boks/digital post angående en ny og revideret
lokalplan for Farum Kaserne, omfattende en naturlegeplads beliggende i naturområdet på
Kasernelunden, som i dette omfang er anderledes end det forhøringssvar, som blev fremsendt til
udvalgte i januar, er kommet bag på en meget stor del af borgerne på kaserneområdet.
Mange borgere taler nu om at være blevet ført bag lyset, at det reviderede lokalplanforslag ikke
stemmer overens med, hvad der er blevet aftalt mellem alle parter, og man således føler sig kørt
over af kommunen.
Som tidligere anført er kaserneområdet i meget stor grad præget af harmoni, fred og ro, en fin
balance med naturen (som når man om morgenen møder helt roligt råvildt på vejene i området)
og en god dialog mellem borgerne.
Men dette projekt skaber i høj grad frustrationer hos rigtigt mange borgere, naturligt nok mest af
alt hos de nærmeste naboer, og som ansvarlig kommune må Furesø som minimum sikre, at man
ikke ødelægger mange borgeres glæde og endnu mere, deres økonomi, ved at placere en
naturlegeplads i umiddelbar nærhed til private boliger, og derved forringe disse boligers værdi
ganske betragteligt.
Med al dette og de foranstående mange punkter og argumenter kan man kun nå frem til, at dette
projekt i sin nuværende form og placering som beskrevet i Lokalplan 130 er helt forfejlet, det tager
ikke de nødvendige hensyn til de faktiske forhold på kaserneområdet, til de nærmeste naboer og
mest af alt, det løser ikke det faktiske behov for en legeplads til de 6 til 12-årige.
Med venlig hilsen
BerØrte borgere/naboer
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EKSEMPEL 1
https://www.tv2[orry.dk/artikel/haervaerk-badebroer-braendt-efter-fest

Hærværk: Badebroer brændt efter fest

22. apr 2018 kl. 10:36

Furesøbadet i Værløse er blevet ramt af omfattende hærværk. Det er nu
meldt til politiet.
AF CHRISTINA GERION

- Det kan man da kalde tømmermænd... Det er ok at feste, når sommervejret sådan pludselig er
over os. Men i nat fik festen lov at gå alt for vidt ved Furesøbad, sådan skriver Furesø Kommune
på dens Facebookside.
Natten til lørdag blev det gode vejr fejret med spontan fest ved Furesøbadet i Værløse. Men den
sluttede tydeligvis ikke så muntret, som den blev indledt.
For da solen stod op lørdag morgen, var det til et syn af afbrændte badebroer og affald strøet ud
over strandbredden.
- Hærværket er naturligvis politianmeldt, skriver Furesø Kommune.
- I nat og i den kommende tid holder kommunens SSP-indsats og servicevagt et særligt øje med
området.
- Da brandstifterne har beskadiget 10-15 af de 30 fag på badebroerne, bliver broerne i den
kommende uge fjernet. De var ellers netop på vej i vandet til badesæsonen. Vi forsøger nu at
erstatte dem hurtigst muligt, så det ikke rammer badegæster og andre brugere, når sæsonen
rigtigt går i gang.
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Sådan ser badebroene ud i dag. Foto Furesø Kommune

Det hvide er ikke sne, men skum fra brandslangerne. Foto: Furesø Kommune
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EKSEMPEL 2
http://www.ugeavisen-koldinp.dk/koIding/Nyt-haervaerk-paa-populaer-legeplads/artikel/335182

Nyt hærværk på populær legeplads
fW
DEL

03. november 2017 kl. 13:57

Nu fjernes alle løse legeredskaber fra legeplads ved Ferup Sø
efter endnu en omfattende hærværk på stedet i år.
Ferup sø: For anden gang i år er den populære naturlegeplads ved Ferup Sø nordvest for Kolding
blevet udsat for omfattende hærværk. Ukendte gerningsmænd har ødelagt legeredskaber for
omkring 10.000 kroner. Det får nu konsekvenser. Alle løse legeredskaber som skovle, spande og
trillebøre bliver fjernet.
- I foråret var vi udsat for et tilsvarende hærværk, og vi har simpelthen ikke råd til at fortsætte med
legepladsen, hvis vi med jævne mellemrum skal bruge så mange penge på at reparere og udskifte
vores legeredskaber. Nu tager vi en pause, og så bruger vi vinteren til at overveje, hvad vi stiller op
med legepladsen, siger projektchef Cecilie Røner fra Oplevelsescentret Harteværket i en
pressemeddelelse.
Ved hærværket er det gået ud over alle løse dele. Skovle er blevet knækket, spande mast
sammen og trillebøre er trampet på. Kun legepladsens mere robuste gravemaskiner og
transportbånd er gået fri.
- Der er tilsyneladende ikke stjålet noget. Legeredskaberne er bare smadret og ødelagt. Det er så
meningsløst. Rigtigt mange børnefamilier elsker at tage en tur til Ferup Sø og hygge sig på
legepladsen, som er med til at levendegøre stedets historie på en spændende måde, og så bliver
sådan en perle bare ødelagt. Det er svært at fatte, siger Cecilie Røner.
Meldt til politiet
De ødelagte redskaber bliver fjernet fra legepladser i næste uge. Herefter vil legepladsen se noget
amputeret ud, men børnefamilier er naturligvis stadig velkommen.
"Der vil stadigvæk være masser af sand, faste gravkøer og transportbånd på legepladsen, og så
kan man jo selv tage legeskovl og spand med," siger Cecilie Røner.
Hærværket, som naturligvis er meldt til politiet, menes at være sket inden for den seneste
uge. /EXP
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EKSEMPEL 3
https://nordIyske.dk/nyheder/naturlegeplads-forva nd led e-sip-til-udendoers-diskotek/23b0458a-7578-41c0-8fdf-2426030f8ld4

Naturlegeplads forvandlede sig til udendørs diskotek
Unge mennesker festede natten lang og efterlod en svinesti på legeplads ved Tranum

Hytten ved naturlegepladsen i Tranum efter nattens udskejelser. Privatfoto
TRANUM 4. september 2013 06:02
Af: Jakob Frey Ahrentzen

TRANUM: En weekend sidst i august bød på en noget anderledes oplevelse i naturen end Rikke
Christensen og hendes børn havde håbet på.
- Jeg var på naturlegepladsen for at spise aftensmad, som vi lavede over bål. Vi havde ligeledes taget telt
med for at overnatte i skoven. Omkring klokken 22 begyndte der at ankomme biler som satte unge
mennesker af. (Jeg formoder, at det var forældre til disse unge mennesker, da ingen af bilerne parkerede)
Jeg vil tro, at der i løbet af en times tid ankom omkring 10 biler, der hver satte et sted mellem to og fire
personer af, fortæller Rikke Christensen.

Flaskekast mod hytten

- Hytten blev denne lørdag nat forvandlet til et udendørs diskotek og festen gik på de høje nagler. På et
tidspunkt ankom en bil — den eneste bil, der rent faktisk parkerede, vel og mærke med volumen fra
anlæggets musik på det højeste. Det gav genlyd i hele skoven. Da blev det lidt for meget og jeg bad dem om
at skrue ned, og der blev slukket for musikken i bilen, fortsætter Rikke Christensen.
Resten af natten kunne hun med jævne mellemrum høre skrig, snakken og råben fra de unge mennesker,
der på et tidspunkt valgte at udfordre hinanden i flaskekast mod hyttens væg.
- Omkring 03.30 blev der endelig nogenlunde ro, og på daværende tidspunkt kunne jeg konstatere at nogen
havde haft en super fantastisk nat og det var ikke mig! Næste morgen ville børnene ud og lege, og her
begyndte forargelsen for alvor at ulme i mig. Hele naturlegepladsen lignede en svinesti. Jeg er nok mest
forarget over de forældre der vælger at køre deres børn i skoven for at feste uden opsyn - Vil man som
forælder ikke lægge hus til eller gider man ikke den oprydning der følger med? spørger Rikke Christensen.

Moral og opdragelse
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Det er Naturstyrelsens lokalafdeling Thy der vedligeholder og fører opsyn med naturlegepladsen ved
Tranum.
De har ikke hørt om den aktuelle hændelse den lørdag, men kender godt til problematikken.
- Vi har cirka 16 shelter/bålpladser, 5 lejrpladser og 7 legepladser. Naturstyrelsen Thy administrerer mere
end 30.000 hektar blandet natur og oplevelser og vi kan ikke være overalt hele tiden. "Ballade" på pladserne
er aftaget/flyttet de sidste par år. Der har i perioder været problemer med de såkaldte "Facebook"fester hvor
der kunne komme omkring 300 unge mennesker til for eksempel Nors sø og "trykke den af'. Men et godt
SSP-arbejde har gjort at det er stoppet nu. Legepladsen ved Tranum ser (tirsdag, red.) ikke hærget ud og
grundet sin bynærhed får skovløberen hurtigt besked hvis der er lidt rigeligt "gang i den", forklarer Skovfoged
Thomas Wessel Fyhn.
- Ellers er det jo altid en balancegang, når Naturstyrelsen stiller faciliteter til rådighed for borgerne, at hindre
hærværk og andet utilsigtet brug af tingene. Skal vi bruge mange midler til vedligehold mangler de penge jo
et andet sted. I bund og grund handler det jo om moral og opdragelse, dog ihukommende at vi jo alle har
været unge engang, afrunder han.

EKSEMPEL 4
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https://vafo.dk/Ikast-Brande-112/Haengebro-paa-Iepeplads-oedelagt/artikel/508365

Hængebro på legeplads ødelagt
AF: PETER HALD, PEHA@HSFO.DK
Publiceret 27. november 2017 kl. 14:01

Det har krævet kræfter at løsrive kæderne på hængebroen, og en reparation efter hærværket bliver dyr. Foto: Benny
Pedersen

Klovborgs naturlegeplads er igen blevet udsat for hærværk.
Klovborg: En hængebro på den offentlige naturlegeplads ved Dalen i Klovborg har været
udsat for hærværk. Flere af de kæder, der holder broen på plads, er blevet tvunget ud af
deres bøsninger, så broen i øjeblikket er farlig at færdes på.
Benny Pedersen, en af de frivillige opsynsmænd, der holder orden på legepladsen,
fortæller, at han opdagede hærværket lørdag formiddag.
- Fredag aften så broen ok ud, så hærværket er sandsynligvis sket natten mellem fredag
og lørdag, siger han.
Det er ikke første gang, at der er begået hærværk mod legepladsen. Det er tredje gang, at
hængebroen er blevet vandaliseret, og det kan være en dyr affære at få broen repareret.
Sidste gang kostede det 4500 kroner, og måske bliver det endnu dyrere denne gang,
oplyser Hanne Pedersen, formand for lokalrådet, den tidligere borgerforening, der står for
legepladsen.
- Det er virkelig groft, så denne gang melder vi hærværket til politiet, siger Hanne
Pedersen.
Lokalrådet overvejer også at opsætte en form for video-overvågning.
- Vi kan måske få tilladelse til at opsætte et vildtkamera, så vi kan se, hvem "dyrene" er.
Der er jo tale om en naturlegeplads, lyder ironisk det fra Hanne Pedersen.
Flere andre faciliteter ved den otte år gamle legeplads blevet hårdt medtaget i tidens løb.
Blandt andet har toiletbygningen været udsat for hærværk.
Desuden er det et problem, at der af og til bliver smidt med øldåser og affald og knust
flasker på legepladsen, oplyser Benny Pedersen.
EKSEMPEL S

http://sindalavis.dk/laeserbrev-naturlegeplads-ved-dyrepark-plages-af-haervaerk/
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Læserbrev: Naturlegeplads ved dyrepark plages af hærværk

AF SINDAL AVIS DEN 20. SEPTEMBER 2017
LOKALT

Privatfoto.
Sindal Borgerforenings naturlegeplads plages af hærværk og tyveri.
Sindal Borgerforening har store problemer med unge knallertkører, som begår hærværk på vores
legeplads ved dyreparken. Talrige gange er vi blevet ringet op af forbipasserende, som har
observeret dybe knallertspor i græsarealet og at døren til vores skur er brudt op.
Grunden til indbruddet er at stjæle benzin fra vores redskaber som opbevares i skuret. Dette bliver
brugt til at lave et bål hvor hærværks personerne hygger sig med at brænde øldåser og smadre
glasflasker.
Vi har ikke noget imod de unge mennesker benytter området, hvis de ikke begår hærværk på
området og rydder op efter sig
Vi har kontaktet politiet som desværre ikke kan hjælpe os her og nu, men vi sender en anmeldelse,
som de så skal tage stilling til. Vi appellerer til byens borgerere om at hjælpe os. Enten ved at
kontakte os, når de ser knallerterne på legepladsen, eller hvis der er nogen der har kendskab
personerne som ødelægger vores område, som gerne skal være til glæde for byens børn.
Bestyrelsen for Sindal Borgerforening, v/Johnny Andersen, Torvegade 4, Sindal

EKSEMPEL 6
https://hsfo.dk/horsens/Ny-legeplads-raseret-af-ukendte-gerningsmaend/artikel/19192
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Ny legeplads raseret af ukendte
gerningsm*nd
AF: AF ANYA WISSENDORFF
Publiceret 04. januar 2011 kl. 00:00

Det er kun lidt mere end en måned siden, at borgmester Jan Trøjborg og en hel flok
børnehavebørn tog den nye legeplads i Folkeparken i Brædstrup i brug.
Men allerede nu lader pladsen meget tilbage at ønske.
I dagene mellem jul og nytår er et af pladsen to legehus nemlig blev smadret.
- Det er simpelthen blevet flået fra hinanden og trampet på - det har tilsyneladende været
meget voldsomt, fortæller Liselotte Nielsen fra naturafdelingen i Horsens Kommune.
Legehuset har kostet omkring 20.000 kr. fra ny og en af kommunen ansatte har nu taget
resterne med tilbage til værkstedet for at se, om der er nogle af brædderne, der kan
genbruges.
Det er endnu uvist om huset er forsikret eller om der er råd til at købe et nyt, hvis det
gamle ikke står til at redde.

EKSEMPEL 7
http://egedal.lokalavisen.dk/nyheder/2011-06-30/-Smadrede-legeplads-for-150.000-1925457.htmi
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Sådan her så legepladsen ud i Kildesø kvarteret i Ølstykke tirsdag morgen. Rutsjebanen var ødelagt,
og der var malet graffiti flere steder på legehuset. (Foto JK)

Smadrede legeplads for 150.000

Graffiti og ødelagt rutsjebane på en legeplads. Det var, hvad
beboerne i Kildesø kvarteret i Ølstykke vågnede op til tirsdag
morgen. Legepladsen risikerer nu at blive nedlagt
Af
Jesper Kappel
Tirsdag formiddag opdagede borgerne i Kildesø kvarteret i Ølstykke, at deres legeplads tæt på Jættevej
igen har været udsat for hærværk.

Beboere i området fortæller, at mandag aften var alt i orden på legepladsen, men sådan var det altså ikke
tirsdag formiddag.
"Det er med stor sandsynlighed unge piger og drenge, der har gjort det her. Vi har før haft problemer
med, at unge har opholdt sig på legepladsen og larmet. De har siddet og drukket og røget i legehuset på
pladsen," fortæller Jens Munk, der er formand for Grundejerforeningen Kildesø.
For at undgå, at legepladsen skal tiltrække unge, har grundejerforeningen fået fjernet taget på legehuset.
Det har åbenbart ikke være nok i længden. Denne gang har gerningsmændene ødelagt rutsjebanen og
malet graffiti flere steder på legehuset.
Lukke eller vagter
"I værste fald bliver vi nødt til at lukke legepladsen. Nu skal vi snart have møde i bestyrelsen, og så må vi
se på sagen. Det er rimeligt dyrt at lave en legeplads. Mit skøn er, at det nemt kan komme til at koste
150.000 kroner at lave legepladsen på ny," siger Jens Munk og fortsætter:
"Men det betyder så også, synes jeg, at vi holder ekstra øje med legepladsen. Det kræver, at de familier
med børn, som bruger stedet, har tid til at gå forbi og passe på pladsen," siger Jens Munk.

Formanden for grundejerforeningen synes, at denne seneste episode er irriterende og uheldig og han
ærgrer sig.
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"Det her får jo den konsekvens, at vi må indrette os efter, at sådan noget som det her bliver ved med at
ske," slutter Jens Munk.

Her er et eksempel på den graffiti, som blev sprøjtet på legehuset i tidsrummet fra mandag aften til tirsdag
formiddag. (Foto JK)

EKSEMPEL 8
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https://hvidesande. nu/skaterparken-ved-arken-skaemmes-af-haervaerk`/

»Skaterparken« ved Arken skæmmes af hærværk
Fti e FicRE 61l24 2unust
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At Arkens udenomsfaciliteter, med både bold- og skaterbane samt hoppepude og overdækket bålplads har trukket i hundredevis af glade og
tilfredse børn og unge til området, er man ikke i tvivl om, når man en almindelig eftermiddag lige kigger forbi Arken.

Det er blevet en kæmpe succes, med den fælles »Skaterbane og legeplads« for områdets
børn og unge, der velvilligt er stillet gratis til rådighed af Hvide Sande Missionshus Arken,
mod man selvfølgelig følger området ordensregler.
Og netop det sidste overholdes desværre ikke af alle. Pladsen som skulle være til fælles
glæde og leg, har på det seneste været skæmmet at voldsomt hærværk, med syrebomber
som har ødelagt cementen og ukontrolleret bålafbrænding, som kunne have futtet hele
bålhytten af. Hærværk som omkostningsmæssigt udfordre Arken, og som i yderste
konsekvens, kan betyde at man må lukke for offentlig adgang, for andre end Arkens
medlemmer.
Almindelig anstændig opførsel udvises heldigvis af de fleste, men enkelte har åbenbart
misforstået den tillid, og det opfordres derfor til i den kommende periode, at holde lidt
nærmere øje med, hvorledes »Skaterbanen og legepladsen« benyttes. Det er en
opfordring til børnenes forældre om at tage medansvar for deres børns gøren og laden,
samt en høflig henstilling til at respektere områdets ordensregler.
Lad ikke de få ødelægge det for de mange — så kig forbi Arkens »Skaterbane og
legeplads« og vær med til at beskytte, så området fortsat kan benyttes.

EKSEMPEL 9
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https://nord iyske.dk/nyheder/svi neri-paa-naturlegeplads/c3f582d5-04d8-44f4-825c-766b51c33551

Svineri på naturlegeplads

Dagplejemødre beder unge om at holde fest et andet sted
ØSTER VRÅ 16. august 2004 06:00
Af: Ase Bakland og Anders Kjærgaard

ØSTERVRA:Det er ikke længere trygt for Østervrås dagplejemødre at bruge den
naturlegeplads på Bredgade, som de selv har lavet. Pladsen flyder ikke sjældent med
glasskår, tomme flasker og andet affald. Der har tidligere været problemer, og efter en
periode uden de store epsisoder er den gal igen. Det ser ud til, at unge holder fest ved
bålpladsen, I hvert fald efterlader nogle et sandt svineri af smadrede flasker og andet
affald. Østervrås dagplejemødre har som oplyst i sin tid etableret legepladsen, som de
benytter flittigt. Det er bare umuligt, når der er andre, som ikke har forståelse for, hvordan
man opfører sig i naturen, og åbenbart kun tænker på at ødelægge det for alle andre.
For at komme problemerne til livs, har dagplejerne følgende appel til de unge menneskers
forældre: "Naturlegepladsen er dagplejens, men bliver desværre også brugt af andre børn,
der ikke går i dagplejen/børnehaven. Det er helt okay, at pladsen bliver brugt af unge
mennesker til at hygge sig på, MEN! Når vi som dagplejere kommer med vore børn, er der
glasskår og tomme flasker, pizza-æsker, papir og det der er værre over det hele.
Det kan ikke være rigtigt, at vi som brugere af legepladsen først skal gøre rent og samle
glasskår op. Derfor vil vi gerne appellere til de unge mennesker om at finde et andet sted
at holde fest end der, hvor der færdes børn i alderen fra 0-5 år. Vi vil også gerne appellere
til forældre om at fortælle deres store børn, hvordan man opfører sig ude i naturen.
Dagplejemødrene har endnu et hjertesuk, og det går til byens hundeejere, som åbenbart
også besøge naturlegepladsen, og glemmer at tage deres hunds efterladenskaber med,
når de går hjem. Der hænger ellers poser til det samme, hvis uheldet skulle være ude".

EKSEMPEL 10
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Svineri ved shelters i Sømosen

brugt. Men det kræver noget.

ds i Sømosen. Også dejligt, at det bliver

AF CLAUS HANSEN, ALEGARDSVEJ 29, SKOVLUNDE
Det kræver at forældre til de børn, der her sidste weekend parkerede ved vendepladsen ved Sømoseparken
og lod deres børn opholde sig i shelterne, opdrager deres børn til at færdes i naturen og checker området og
rydder op, når man forlader området.
Det kræver også, at kommunen hele tiden er opmærksom (og måske især efter en weekend) og foranstalter
oprydning, hvis det er påkrævet.
Jeg tog billeder af, hvordan der så ud ved shelterne her i morges (tirsdag den 1. august, red). Det er
simpelthen klamt og man kan ikke byde andre borgere noget sådant. Hvem vil lade deres børn lege i dette?
Jeg håber, at kommunen finder ud af at løse dette problem, som man vel har været klar over kunne opstå,
når man anlægger sådanne faciliteter. Det er sørgeligt men det var lidt forventeligt.
Svar fra borgmesteren
Kære Claus. Tak fordi du gør os opmærksom på affaldsproblemerne ved det nye shelter i Sømosen. Jeg er
enig med dig i, at den nye aktivitetsplads, madpakkehuset og shelters ved Sømosen er rigtigt gode og
skaber liv omkring den smukke natur ved Sømosen.
Det hele er blevet til som følge af Borgermillionen, og efterfølgende har en række initiativrige borgere stået
for indsamling hos private, virksomheder og fonde. Resultatet er blevet rigtigt godt, og det er godt med
borgere, der går forrest til fællesskabets bedste.
Det er samtidig vigtigt, at vi passer godt på vores grønne områder og fællesfaciliteter, så de forbliver
attraktive. De allerfleste er rigtig gode til at rydde op efter sig, og jeg opfordrer de sidste til at følge trop. Det
er ikke i orden, at de få ødelægger det for de mange.
Det er i Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø, der tager sig af en henvendelse som din. Jeg
har sendt det videre, og de fortæller, at de fremover vil holde mere øje med, om der er behov for en ekstra
oprydning på den nye aktivitetsplads efter weekender.
Jesper Wurtzen (A)
Borgmester i Ballerup Kommune
EKSEMPEL 11
https://stiften.dk/aarhus/Legeplads-vold-i-Lystrup-23-aarig-uddelte-knytnaeveslag-og-spark-paa-legeplads/artikel/473873
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Legeplads-vold i Lystrup: 23-årig uddelte
knytnæveslag og spark på legeplads
AF: PERNILLE SKJØTT UANIELSEN
Publiceret 15. september 2017 kl. 18:45

Der blev både uddelt lussinger, spark og knytnæveslag til to mænd på en legeplads
torsdag eftermiddag i Lystrup. En 23-årige mand blev efterfølgende anholdt og
sigtet for vold mod to mænd.
LYSTRUP: Det var en af de mere voldelige lege, der torsdag eftermiddag foregik på en
legeplads på Elstedhøj i Lystrup. En 23-årig mand blev anholdt og sigtet for vold, efter at
han havde slået og sparket en 47-årig mand og tildelt en 30-årig mand flere lussinger på
legepladsen.
Den 23-årige mand kom klokken 15.28 gående forbi en gruppe på tre mænd, da han
pludseligt begyndte - tilsyneladende umotiveret - at råbe op og gå hen imod dem.
Da de tre mænd forsøgte at dysse ham ned, slog den 23-årige den ene, en 47-årig mand,
i hovedet og på skulderen med flere knytnæveslag, så han faldt til jorden.
Her fortsatte den 23-årige med at sparke manden på jorden flere gange. Da en af de
andre mænd, 30-årig mand, forsøgte at gå imellem, blev han skubbet op af et hegn og fik
flere lussinger.
Herefter gik den 23-årige fra stedet, mens han råbte sin adresse til mændene og sagde, at
de bare kunne ringe til politiet.
Det valgte mændene at gøre. Det viste sig, at den 23-årige havde råbt den rigtige adresse.
Da betjentene bankede på, åbnede den 23-årige mand og sagde, at han havde ventet på
dem.
Han erkendte overfaldet og blev anholdt, sigtet for vold.
Den 47-årige mand, som fik flere knytnæveslag og spark kom umiddelbart ikke alvorligt til
skade ved overfaldet.
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Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på
Farum Kaserne
Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget at offentliggøre et revideret planforslag for en Naturlegeplads ved Farum Kaserne. Byrådets vedtagelse af det reviderede forslag til Lokalplan 130 er offentligt bekendtgjort på plandata.dk mandag den I. april 2019. Det reviderede planforslag er i offentlig høring i perioden
fra mandag den I. april 2019 til mandag den 6. maj 2019.
Det reviderede lokalplanforslag og det forhenværende lokalplanforslag
12018 offentliggjorde Furesø Kommune det forhenværende planforslag for en
Naturlegeplads ved Farum Kaserne. I forbindelse med offentliggørelsen af det
reviderede planforslag, er det forhenværende planforslag udgået.
I det reviderede planforslag er bl.a. placeringen af aktivitetszonerne flyttet for at
for at begrænse støjgener for beboere i de nærliggende huse. Bl.a. er aktivitetszonen "Bålstedet" fjernet, og aktivitetszonen "Svævebanen" er flyttet og har
hævet plateau så arterne kan kravle under. Nedenfor kan du se et billede hvor
man kan se forskellen på placeringen af aktivitetszonerne i de to planforslag.
Aktivitetszonerne er markeret med grå cirkel- og ovalformede afgrænsninger.
Forhenværende lokalplanforslag
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Dato: I. april 2019
Sags nr.: 19/4860
Dok.nr.:46042/19
Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Plan- og Bygafdelingen
TIL 7235 4000
Telefon åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Skriv til os via Digital Post fra
borger.dk og virk.dk
w~furesoe.dk
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Lokalplanforslagets indhold
Det reviderede forslag til Lokalplan 130 omfatter et område, der er beliggende i
et naturområde i den nordligste del af Farum Kaserne nord for Regimentsvej.
Søen i området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet ved søen og
bakken i området er udpeget til spredningskorridor, for at sikre at padderne i
området kan vandre mellem søen i området og søerne på golfbanen nord for lokalplanområdet.
Lokalplanforslaget muliggør, at der på grunden må etableres en naturlegeplads
med 6 aktivitetszoner, som er følgende: "Legeskoven', "Fart og aktivitet',
"Svævebanen", "Frugtoasen', "Picnic" og "Spillerummet'. Lokalplanen skal
sikre at etablering af en naturlegeplads bevarer karakteren af naturområde og at
disponeringen af området begrænser legeelementer i spredningskorridoren, så
livsbetingelser for stor vandsalamander og spidssnudet frø ikke forringes. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bevaring af søen, og at der ikke må foretages terrænregulering.
Erhvervstyrelsen har tilkendegivet at etablering af en naturlegeplads er i overensstemmelse med Fingerplan 2017 rammer under forudsætning af, at naturlegepladsen er offentlig tilgængelig og at området ikke indhegnes.
Lokalplan 130 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 20F11.
Her kan planforslaget ses
Planforslaget kan ses på Furesø Kommunes biblioteker, kommunens hjemmeside: https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoering-er-tilladelser-og-dispensationer/
og på Plandata.dk: https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html
Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger skal senest den 6. maj 2019 sendes til Furesø Kommune, Center
for By og Miljø, bme2furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.
Lokalplanforslagets retsvirkninger
Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en
måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.
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Miljøvurdering og klagevejledning
Efter Miljøvurderingsloven skal myndigheder foretage miljøvurdering af planer
og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Byrådet har på baggrund af screeningen bagest i lokalplanhæftet vurderet, at
etableringen af en naturlegeplads som Lokalplan 130 åbner mulighed for, kun
vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Byrådet har i forlængelse heraf
truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.
Hvis man ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurderingen, kan man klage
til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk
med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på
www.naevneneshus.dk/planklag-enaevnet.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af
om man klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag. Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske
inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.
Venlig hilsen
Karen Meelsen
Planlægger
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Grundejerforeningen Farum Kaserne Grundejerforeningen Farum Kaserne
<gf.farumkaserne@gmail.com>
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Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Høringssvar Lokalplan 130
GFK høringssvar vedr. lokalplanforslag 130.pdf; GFK høringssvar vedr.
lokalplanforslag 130.pdf

Se venligst vedhæftede høringssvar.
Venlig hilsen
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1

Høringssvar 51

Høringssvar 52

Karen Meelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Mie Morgils Hertz
16. april 2019 19:16
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Ang. Forslag til lokalplan 130 2019

Hej
Siden vi hørte fra ejendomsmægleren, da vi besøgte området første gang, at der var planer om en
naturlegeplads har vi glædet os til den dag den endelig kommer. Det gør vi stadig. Især i disse tider hvor
børn og unge bruger for meget tid foran diverse skærme, skal det blive rigtig godt med mulighed for
udfoldelse.
Jeg kan se, at bålstedet ikke indgår i den nye plan. Vi ville blive meget kede af, hvis det allerede
eksisterende bålsted i så fald bliver sløjfet. Det har vi sådan glæder os til at bruge, nu hvor vores dreng er
ved at være stor nok.
Alt i alt, vil jeg bare sige, at vi glæder os til den nye legeplads, og vil bare bidrage med en positiv
tilkendegivelse. Mere natur og bevægelse til børn og unge på kasernen, kan aldrig være en dårlig ting.
Mvh
Mie Morgils Hertz
Stabsvænget 3
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Christina Bergenser
18. april 2019 09:20
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Naturlegeplads på Farum Kaserne

Kære alle
Vi havde egentlig forstået at det var besluttet, at der bliver bygget en naturlegeplads på kaserneområdet. Vi kan se
at den er til høring igen, og vi kan kun tale for en ny legeplads i området!! Der er alt for få aktivitets muligheder for
børn i området.
Mvh Christina Bergenser
Majorvænget
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Robert Jensen
22. april 2019 22:16
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Vedr Naturlegeplads i den gamle kasserne

Vil blot sige, at jeg håber meget, at den nuværende plan, omkring at få naturlegepladsen, på det grønne område,
ved siden af Bell Air byggeriet, bliver til noget.
Det er en fantastisk plads, og der er pt. Et kæmpe behov for legepladser, til børnene på kassernen.
Desuden er den nuværende placering, ikke gemt væk, således man trygt kan sende sine børn derover, når den biler
opført.
Jeg håber meget, at tilflyttere, ikke får lov til at spolere, eller udsætte projektet mere, således der kan blive sat gang
i det, så børnene kan få glæde af det.
mvh
Robert Jensen
Adjudantvænget 12
3520 Farum
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