Til: Peter Rosgaard
Kopi til: Dorrit Jakobsen Gundstrup
Fra: Lene W. Hartmann

Status vedr. projektet Flyvestationen på Hjul
Projektet Flyvestationen på hjul har i høj grad været præget af coronakrisen,
både i forhold til indsatsen med at søge fonde og med hensyn til den mulige
arbejdsindsats.
Projektet er udviklet i samarbejde med lokale foreninger, især Rulnord og
Furesø Skatepark, men også med kontakter til bl.a. rulleski-foreninger og
pumptrack-interesserede.
Projektet består af anlæggelse af
 en speedskatebane for rulleskøjter placeret på Kulturaksen mellem Hangar 2
og 3,
 en skatepark placeret nærmest Hangar 3 på arealet og Kulturaksen mellem
Hangar 2 og 3,
 en pumptrackbane placeret på arealet mellem Hangar 2 og 3 nærmest
Hangar 2,
 Asfaltering af landingsbanen og dele af Kulturaksen,
 Indretning af klubfaciliteter og evt. café i bygning 305.
Vedlagte kort viser anlæggene.
I april måned opfordrede Nordea-fonden Furesø Kommune til at trække den
ansøgning om fondsstøtte, som Furesø Kommune havde fremsendt i
begyndelsen af 2020, tilbage. Begrundelsen var, at fonden på grund af coronakrisen ikke havde midler til uddeling, og såfremt Furesø Kommune fastholdt
ansøgningen, ville den blive afvist. Herefter trak Furesø Kommune ansøgningen
tilbage.
Sideløbende med ansøgningen til Nordea-fonden har Furesø Kommune via
Borgmester Ole Bondo Christensen kontaktet Gaia-fonden med en kort
projektbeskrivelse/ansøgning, dog med negativt resultat. Forvaltningen har
endvidere set på formålsparagraffer og vinkling i en ansøgning til række andre
fonde, bl.a. A.P. Møller fonden, dog uden at fremsende en ansøgning.
Endvidere har der været overvejet samarbejder med andre aktører, der kunne
være interesserede i at investere i projektet.
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Der har endvidere været afholdt møder med Lokale- og Anlægsfonden, LOA,
samt overvejet at inddrage erhvervsorganisationer, bl.a. Asfaltindustrien.
Der har samtidig været arbejdet videre med projektets lokalplanforhold og
økonomi.
I forbindelse med den dispensation fra den gældende lokalplan, som Freja
Ejendomme fik til i foråret 2020 etablering af ”Aktivitetslandskabet” mellem
Hangar 2 og Hangar 3, har Furesø Kommune arbejdet videre med
lokalplanforholdene for projektet Flyvestationen på hjul.
Selve udseendet af anlæggene har vist sig at have nogen indflydelse på
vurderingen af lokalplanforholdene for projektet. Projektet skal formentlig have
en dispensation fra den gældende lokalplan, alternativt skal der udarbejdes en
ny lokalplan. Der er blevet udarbejdet 3D- skitser af udformningen af
speedskatebanen, samt efterfølgende set nærmere på økonomien i projektet.
Denne afklaring er ikke endeligt afsluttet, men det forventes, at forvaltningen
får afsluttet overvejelserne først i 2021 og derefter kan gå videre med
ansøgninger til andre fonde.
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