
Det Nye Furesølund
Helhedsplanen

Helhedsplanen er et idéoplæg, der skitserer de overordnede tanker og idéer
for, hvordan Furesølund kan se ud i fremtiden. Vi har ikke taget stilling til detaljer
som gynger og sandkasser på legepladserne, træsorter og belægningen på
fliserne. Det kommer i det arbejde der venter, hvis planen bliver vedtaget.
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KOLOFON
Når landskabsarkitekt Steen
Bisgaard spidser sin blyant, får
mennesker et bedre liv. Steen
Bisgaard har bred erfaring med at
give by– og boligområder puls.
Han modtog i 2013 arkitektprisen
’Store Arne’ for udearealerne på
Ørestad City Skole og nomineret
for sin helhedsplan for Fælled-
parken samme år. Tegnestuen
Bisgaard Landskab har blandt
meget andet tegnet en vandlege-
plads i Odense og arbejdet med
en landskabsplan for en boligbe-
byggelse i Herlev.

Forskønnelsesudvalget
Elsebet Lassen (K162), Michael
Colding-Jørgensen (K47), Cuthbert
Telesford (K116), Ulla Tønnes
(T38), Ole Wejse Svarrer (K24),
Andy Roland Hansen* (M30) og
Aske Olsson* (K34). (*) Medlem af
bestyrelsen. Alle er velkomne til
at være del af udvalget. Kontakt:
Ole Wejse Svarrer, 2071 6465,
wejse@privat.dk eller en af de
andre i udvalget.

TIL GAVN FOR ALLE
Du sidder med helhedsplanen, som Forskønnelses-
udvalget i Furesølund (FFU) fik mandat til at  skabe.

Vi er stolte over at præsentere en plan, som
imødekommer de fleste af de ønsker, I havde i
spørgeskemaundersøgelsen. Vi har i samarbejde med
landskabsarkitekt Steen Bisgaard bestræbt os på at
skabe en helhedsplan, som gavner alle i Furesølund.

Vi håber, at planen bliver vedtaget, så den kan
blive til virkelighed. Det vil ske på workshops, møder
og på internettet, hvor vi i fællesskab går i dybden med
projekterne. Det ender med en plan med tegninger,
beskrivelser og økonomi, som vi fremlægger på
generalforsamlingen i 2016. Du kan følge arbejdet på
furesoelund.dk.

Men hvor er de moderne løsninger på
rækkehusenes køkkenfacader og garageanlæg? Det lå
også højt i undersøgelsen. Det kigger vi på i årene, der
kommer. Det er en stor opgave, for lige netop
facaderne er Furesølunds udtryk.

PROLOG

Helhedsplanen ’Det Nye
Furesølund’ kan anskues fra
tre vinkler. Den tekniske: Vi
fjerner gammelt og bygger nyt.
Den taktiske: Husene er fortsat
let omsættelige - selvom de
lider under datidens fodkolde
krav til isolering. Men den
tredje er noget mere vanskelig
at forklare. Den handler om
det gode liv i nærområdet.
Den daglige glæde ved at se på

noget pænt. Børnenes lykke-
lige blik i øjnene, når de finder
nye kammerater - helt ovre på
anden side af Langager Allé.
Den handler om at føre
beboerne rundt i hele
Furesølund, fordi der altid er
noget attraktivt længere ned
 e ad stien. Det er det gode
liv. Mødet. Glæden. Det er den
tredje anskuelse, der er vores
mission med ’Det Nye
Furesølund’. Det kunne blive

a) Legeplads: SCENEN - hasselkrat med
kant og træplinte.
b) Legeplads: PARKOUR  - Syrenlund
med balancebomme
c) Legeplads: EDDERKOPPEGYNGEN -
nuværende legeplads suppleres
d) Legeplads: UDELIV - dyreeng med
huler, shelter og bål
e) Legeplads: VAND, vandleg i pilekrat
f)  Legeplads: TÅRN - nuværende
legeplads suppleres.

1) Lomme med fx parkering
2) Lomme med fx pergola
3) Lomme med fx boldbane eller anden
idræt/træning
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PARKERING PÅ
STAMVEJENE

Mange har mere end én bil i
garagen. Det tog arkitekterne
Ramild Jørgensen og Askov
ikke højde for, da de i
slutningen af 60’erne tegnede
Furesølund. Det rammer os i
dag, og flere end hver anden
ønsker bedre P-forhold. FFU
foreslår en løsning, der giver
50 flere p-pladser, bedre
oversigt, øget trafiksikkerhed
samt gør det lettere at komme

rundt, fordi den overholder 10
meter-reglen til nærmeste
udkørsel. Vi foreslår parke-
ringslommer med plads til to
biler bag hvert enderæk-
kehus. Det er nok til hverdag.
Til fest må man stuve sig lidt
sammen. Hvis vi fjerner hele
rabatten og lader bilerne
parkere langs enderække-
husene giver det en meget
bred boulevard, der ikke pas-
ser til vores område. 3
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MAGNOLIA-STIEN

Magnoliastien er det nye
kælenavn for Furesøstien i det
østlige randområde mod villa-
kvarteret. Det bliver en smal
med blomstrende
magnoliatræer. Smukt for
dem, der slutter dagen med en
aftentur og får lyst til at nyde
solens sidste stråler på en
bænk i lundene. Sjovt for
børnene, der leger ’en, to, tre,
kryds krone for mig selv’

mellem træerne. Vi åbner op,
så mennesker titter ind til
husene som en kontrast til i
dag, hvor vi har spærret os selv
inde af buske og træer.
Bunden er græs eller
bunddække. Her og der
kommer der en bænk, så man
kan nyde solen en stund, inden
turen går videre. De store børn
holder picnic eller tager
kaninen med på tur, mens de
studerende terper til eksamen.4

Legeplads:
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VEST-ENGEN

En kold øl eller varm kop kaffe
under birketræer, leg og spil
og forførende lunde vil trække
sommerens udeliv ned til det
vestlige rand-område ved
Fiskebæk-stien. Det, der ellers
mest er kendt for larm fra
motorvejen. Området er dra-
matisk med store fald i ter-
rænet. På den store plæne
trykker vi plænen lidt ned til
leg og spil. Eller  anlægger en

multibane, hvor fantasien
bestemmer reglerne. I den
anden ende vil lave træer dan-
ne rammen for et område med
borde og bænke. Vi fjerner en
del busk, krat og nogle af de
store træer. Cykel- og gang-
stierne fra bebyggelsen bliver
brudt og delt op i tre-fire
grusstier, der deler sig gennem
engen og løber mellem de lave
træer og giver området et
parklignende præg. 5
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LEGEPLADS
VAND+UDELIV

De fire nedslidte legepladser i
den vestlige del får hvert et nyt
tema: Det ene er VAND. Når
skybruddet er overstået, drøn-
er Furesølunds børn mod den
nye vandlegeplads. Røret med
regnvand tager et knæk ind på
legepladsen, hvor vandet løber
igennem et åbent vandløb. En
regnvandstank opsamler vand-
et fra tagene og lader det løbe
igennem en kanal med møller,

sluser og vandfald. Den anden
legeplads får UDELIV som te-
ma. De store børn har deres
kaniner med i kaningården. De
lidt større børn overnatter i
shelters (hvis de tør) og tæn-
der bål med far eller mor. Alt i
mens de voksne kan nyder
solen, naturen og naboskabet
på bænke og andre ude-
møbler. Alle legepladser får
naturligvis gynger, sandkasser
og hvad der ellers hører til.6

Bare rolig!
Der bliver også plads

til gynger, sandkasser,
klatrestativer, legehuse,

rutsjebaner, svævebaner og så
videre på de nye legepladser.

I fase 2 beslutter vi,
hvordan legepladserne

skal se ud.

◄UDELIV

▼VAND



LEGEPLADS
SCENE+PARKOUR

Tanken med de nye
legepladser er, at hver
legeplads skal have sit eget
univers, så børn og voksne
kommer rundt i Furesølund.
Det tredje tema for de nye
legepladser er PARKOUR. Med
store stammer på kryds og
tværs går børnene balance,
hopper over, kravler op og
falder ned. De fægter som
Robin Hood eller danser som

en ballerina.  Den fjerde
legeplads får SCENE  som
tema. Her bygger vi plinte og
kasser, som man optræde fra,
danse på på eller bare hænge
ud. Samtidig bliver pladsen
forsynet med udemøbler
placeret lige dér, hvor solen
skinner, så de voksne kan
slappe af. Plus et par
elementer, som løbefolket kan
strække ud ved. 7

Bare rolig!
Der bliver også plads

til gynger, sandkasser,
klatrestativer, legehuse,

rutsjebaner, svævebaner og så
videre på de nye legepladser.

I fase 2 beslutter vi,
hvordan legepladserne

skal se ud.
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GRØNNE
LOMMER

Lokaldemokrati i sin ypperste
form er tanken for de tre små
grønne lommer, der ligger for
enden af stamvejene mod
vest. Vi foreslår, at de bebo-
ere, der lige nu bor tæt på, skal
være med til at bestemme om
lommen skal brugs til en
pergola med roser og over-
dækket festplads i midten, leg
og spil, fælles nyttehaver, dy-
reeng med faste kanin– og

hamsterbure, parkering,
trampolinpark, - eller noget
helt ottende. De bør tænkes
sammen med legepladserne,
så stil og arkitektur hænger
sammen. Og måske en særlig
belægning eller afmærkning
på stien mellem legepladsen
og den grønne lomme, som får
cyklisterne til at sænke farten
og giver området en fuldendt
helhed.
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CYKEL- OG
GANGSTIER

Det er et stort ønske i Furesø-
lund, at de nedslidte cykel- og
gangstier får et løft. Vores
ambition for stierne er et sno-
et forløb med træer, ny be-
lysning og ens belægning på
hele stien, så det bliver sive-
stier. Her og der planter vi et
træ. Nogle op ad rækkehus-
gavlen. Andre på cykelstien for
at give et bølget forløb og et
flot view ned af stien. En

anden tanke er, at plante nog-
le af rækkehusgavlene til med
en smuk klatreplante. Belys-
ningen kommer på mast og
skinner ned gennem træernes
løv. Måske giver vi belæg-
ningen en særlig farve tæt på
legepladserne og de grønne
lommer for at få cyklisterne til
at tage toppen af farten. Det
er vel det nærmeste, vi kom-
mer en rampla i Farum.
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BEDRE BOLIG

Det var egentlig blot en løs
tanke. ’Skal Furesølund være
den grønneste bebyggelse i
Danmark’?  Ambitionen satte
ikke rod, men i 2015 tager Fure-
sølund alligevel et stort grønt
skridt. Det sker med Bedre
Bolig-ordningen, som Energitje-
nesten står bag. Med Bedre
Bolig får vi et idékatalog over
grønne investeringer på bag-
grund af et energitjek af fire

testhuse; Kædehus, rækkehus
med og uden kælder samt
enderækkehus. Alle projekter
bliver forsynet med et overslag
på pris og energibesparelser. I
anden del af projektet går
Energitjenesten og de grund-
ejere, der vi være med, sam-
men om skaffe gode tilbud på
renoveringen. Furesø Kom-
mune betaler for energitjekket
af de fire huse og yder tilskud
til det videre forløb.

På generalforsamlingen trækker vi lod om et gratis
energitjek. En fuldmagt fra naboen giver også adgang til
konkurrencen.

VIND ET
GRATIS
ENERGITJEK
På generalforsamlingen kan du vinde et grundigt
energitjek af dit hus udført af eksperterne fra
Energistyrelsen.

Vi skal finde fire prøvehuse i Bedre Bolig-
ordningen, som Furesølund er udpeget til at være
en del af.
 De fire huse er et kædehus, rækkehus med og
uden kælder og et enderækkehus.  Under punktet
Eventuelt på generalforsamlingen trækker vi lod.
Forinden har de interesserede grundejere lagt et
lod med adressen i bowlerne, der opstillet. En
fuldmagt fra din nabo giver naturligvis også adgang
til konkurrencen.

Vindere får besøg af Energitjenesten, der går
huset efter fra kælder til kvist. Det ender med et
idékatalog på energirenoveringer med overslag
over pris og besparelser. Kataloget bliver sendt til
alle grundejere i Furesølund.

De grundejere, der har udsigt til  fornuftige
energi-besparelser, kan gå sammen og med hjælp
fra Energitjenesten få gode tilbud på håndværker-
regningen.

Du kan læse meget mere om BedreBolig på
www.bedrebolig.dk
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SOLCELLER

Drømmen om gratis strøm på
taget betager mange husejere
i disse år. Solcellebranchen
forventer da også et boom
næste år, når nye byggeregler
træder i kraft med højere krav
til at holde på husets varme.
Når man ikke kan isolere mere,
er det naturligt at montere
solceller på taget. Derfor har
FFU grundigt undersøgt
mulighederne for solceller

sammen med rådgivnings-
firmaet Solar Plan. . Konklu-
sionen er, at selvom solcel-
lerne kan producere op til
2.900 kWh, kan vi ikke
anbefale solceller lige nu. Det
skyldes primært, at din strøm
først bliver gratis efter 11 til 17
år, når anlægget er betalt.
Dertil kommer, at det kræver
store adfærdsændringer at få
det optimale ud af systemet.

SORT SOL
FFU kan ikke anbefale, at vi på nuværende tidspunkt tænder for solcellerne. Vi har
sammen med rådgivningsfirmaet Solarplan undersøgt forskellige løsninger.

I korte træk anbefaler Solarplan to placeringer: På garage/carport-tage på
række- og kædehuse eller på rækkehusenes vestvendte tage. Løsningen på
enderækkehusenes gavle (billedet)  yder for lidt.

Der er primært tre grunde til, at FFU ikke kan anbefale solceller lige nu.
 Den primære er, at økonomien trods den gode sag er for dårlig.
Tilbagebetalingstiden på 11 til 17 er for lang - og endnu længere, hvis man regner
finansieringen med.

Dernæst kræver afregningsmodellen meget store adfærdsændringer, når
solstrømmen skal bruges i samme time, som den produceres. (Batterier er ifølge
Solarplan ikke en god løsning endnu).

Endelig er solcellepanelerne ikke tænkt ind i arkitekturen. Vi frygter derfor
for, at det bliver grimt og tager udsynet fra rækkehusenes køkkenvinduer.

STRØM-FAKTA
● Anlægget sender strøm ud i elnettet, hvorefter

afregningen sker time for time. Den strøm, du producerer
mellem kl. 11 og 12, skal bruges i dette tidssrum. Hvis du
bruger strøm, mens dit anlæg ikke producerer strøm, skal
du købe den for ca. 2,20 kr./kWh.

● Overskydende strøm sælges for 1,02 kroner - en pris, der
falder i  2016 til  88 øre.

● Anlæggene producerer mellem 2.500 og 2.900 kWh/år.
● Anlægget koster 50.000-75.000 kr. Hertil kommer

finansiering og udgifter til eventuelle ombygninger.
● Den simple tilbagebetalingstid er beregnet til mellem 11

og 17 år.
● Læs den fulde rapport på furesoelund.dk.
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SPØRGESKEMA

Hvordan ser den typiske
’Furesølunder’ ud? Han M/K
har boet her i knap 22 år uden
at være generet af støj fra
motorvejen. Den enlige bil
holder i egen garage. De voks-
ne ser ikke meget til børnene.
De er fløjet. Sådan ser det i
hvert fald ud blandt de 132,
der har deltaget i undersøgel-
sen. Vi tror, at børnefamilierne
er underrepræsenteret. Derfor

opfordrer vi folk til at udfylde
et skema. 132 svarer til 37% af
husstandene. Børnefamilier
udgør 1/3, mens 2/3 er
husstande uden hjemmebo-
ende børn. De 132 har haft en
betydende stemme i Helheds-
planen. Flest vil have fokus på
stibelysning, isolering, række-
husfacader, parkering og lege-
pladser. Omvendt er boldspil,
petanque og fitness ikke noget
for os.
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7 mest populære projekter

7 mindst populære projekter

Andre gode forslag

• Renovere stier og
fortove
• Fælde platantræer
på Langager Allé
• Genskabe et visuelt
fællessprog
• Ens tage på garager
• Ens farver på
hus/garage
• Ens indgang til
stierne til rækkehuse
• Fri passage på stien
• Lukke stienderne
med låge
• Stien bliver privat
• Udskift grå plader
på rækkehuse
• Undersøge
drænsystem
• Højere støjvold
mod motorvejen
• Bedre
gadebelysning
• LED belysning
• Ny TV-udbyder
• Fælles trådløst
netværk
• Flere fællestilbud
• Fælles tagrende-
rensning
• Revurdere
beplantninger om
haverne
• Mindstekrav for
vedligeholdelse
• Håndhæve
makshøjde på buske
og træer
• Kædehusene skal
gøre rent, fjerne
ukrudt og klippe hæk
mod stierne
• Ansæt deltids-
vicevært
• Hundelegeplads
• Kattetoilet

I høj grad (14%)
I nogen grad (22%)
Kun ganske lidt (38%)
Slet ikke (26%)

Støj fra motorvejen?

Slet ikke
(26%)

Kun ganske lidt
(38%)

I nogen grad
(22%)

I høj grad
(14%)

Egen garage (79%)
Egen stik/stamvej (16%)
Andre steder (5%)

Hvor parkerer vi bilen?

Hvor gamle er børnene?

Andres stik/
Stamvej (5%)

På egen
stik/stamvej
(16%)

I egen garage
(79%)

13-17 år
(46%)

6-12 år
(32%)

0-5 år
(9%)+18 år

(13%)
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