Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Att: centerchef Ellen Hvidt Telle
4.juni 2019
I forlængelse af vores behagelige møde i går sender jeg hermed ideer og tanker skrevet med hjertet af
indehaver af Akactietorvet 2, Jens Schelde.
Vi ønsker et levende Akacietorv med beboelse, erhverv og institutioner.
Dette skriv er uden filter og uden hensyntagen til juridiske, lokalplanmæssige… alle mulige andre forhold.
Et levende Akcietorv skal åbnes op mod den nyrenoverede Farum Hovedgade og omliggende områder.
På Akacietorvet skal være erhverv, institutioner, boliger, dentalhandel … alt der afspejler liv.
Akacietorvet har levet en hensynende tilværelse de sidste 20 år.
Arkitektonisk er Akacietorvet ”lukket”. Det skal åbnes op.
Planlovs- og lokan-planmæssigt, findes restriktioner i forhold til institutioner og beboelse. Disse
forbehold/restriktioner bør fjernes i et tillæg til eksisterende lokalplan eller en ny lokalplan.
Alacietorvet ApS. vil gerne i den proces bidrage i forhold til de ressourcer, Akacietorvet aps. disponerer
over ressourcer af Arkitektonisk, tidsmæssigt, økonomisk og kreativ karakter.
Der skal udarbejdes en plan for etablering af et ”sundhedscenter” på Akacietorvet 2 i stuen, i den gamle
Aldi butik.
Etableringen af et sundhedscenter ligger ”lige til højrebenet”. Niveau-fri adgang og gode
parkeringsforhold.
Furesø kommune bør fremadrettet tænke en lægeklinik og sundhedscenter ind i forhold til Akacietorvet.
Akacietorvet aps. bidrager gerne på alle måder i denne proces. På 1. sal findes pt. 4 ”behandlere”.
Jeg tillader mig udtrykket ”alternative”, som man kunne indlemmes i sundhedshuset, sammen med andre
behandlere
Måske man i tidens ånd, kan finde samhørighed mellem ”det alternative” og det ”etablerede”
sundhedsvæsen i samme hus?
På 1. sal ønsker vi at etablere boliger, og det kan skræddersys efter almindelige, ungdoms eller senior
boliger. Ved etablering af boliger i centret vil der automatisk komme mere liv og aktivitet. Der skal i den nye
lokalplan tages højde for at ejendommen nærmest er på en sokkelgrund, hvorfor friarealer må etableres på
tagfladen ovenpå stueetagen.
Altså: Mennesker – unge som gamle – der bor og lever på Akacietovet.
Disse vil bidrage til ”Liv”. Det der mangler..
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Mennesker. Boliger. Erhverv. Detailhandel. … samlet det, der skaber liv i et byområde
Tidligere bekymringer om indsyn fra naboerne bør revurderes. Evt. tagterrasser kan i den forbindelse
afgrænses.
Evt. bekymringer fra naboer bør adresseres og bringes i overvejelse, men naboer bor trods alt flere 100meter væk. ”Terrasse-luft” på det eksisterende tag over ”Aldi” vil – med beplantning være hyggeligt og –
igen afspejle liv.
Fordi mennesker befinder sig på en terrasse er det ikke lig med støj og gener
Der bør gives tilladelse til udendørs servering på Akacietorvet: Der bør være en lille cafe med ”let
servering”.
Torvet skal have et løft.
Belægning. … skal opdateres
Belysning. … skal være diskret ”stille” – sikkerhedsmæssigt og arkitektonisk ”up to date”.
Beplantning. Væk med det store egetræ. Det er et smukt træ, men passe PÅ INGEN måde… der er søgt
tidligere. Med afslag.
Derimod… Flere, mange, nye små akacietræer. Det hedder Akacietorvet. Der skal være akacietræer.
Bænke. … skal ikke lukke rummet af ved at ”pege ind”. Bænke skal flyttes og ”åbne op”… med ny belægning
… mod den ny renoverede Farum Hovedgade.
OG . Vi skal ha’ en vandkunst!J
(jeg har lidt erfaring i den slags. Tidligere deltaget og etableret Solbjerg Plads foran Frb. Centeret. .. med
lyd, lys og vand.. hvis min erfaring kan bidrage…).
Akacitorvet aps. indehaves af:
Jakob Knudsen. Arkitekt. Daglig leder af arkitektskolen i København. Desuden domprovstværge for Vor
Frue Kirke, med i Bill Gates globale udviklingsfond, globalt aktiv i udvikling af billige boliger, Tanzania,
Orkansikrede bygninger på Philippinerne osv. ..
Jens Schelde. Iværksætter. Teknisk baggrund. Indehave af elektronikfabrik i Holland … tv-produktion,
akustik, lys mv.
Vi vil gerne:
Bidrage..
Akacietorvet har erfaring, visse resourser og vilje.
Tilbage i 2007 blev det overfor den daværende kommunalbestyrelse antydet, men ikke fulgt op på…
Alt handler ikke om penge, men hvis det ikke går over i det rene filantropi, har Jakob og Jens en
grundlæggende tro på, at hvis man bidrager godt, kommer det godt tilbage.
Mødet d. 3. maj var særdeles opløftende.
Pludselig kunne alt lade sig gøre.
Akacietorvet aps. ønsker i samarbejde med Furesø Kommune at løfte og udvikle området til gavn for alle.
Med venlig hilsen
Jens Schelde.
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