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TID OG STED

14.00-18.00: Værløse Bymidte:
Temadag om FNs verdensmål, Fødevarer. Furesø Kommune.

BIOGRAFER
TORSDAG
Værløse Bio

10.00: Aladdin, 2D
13.00: Hotel Mumbai, 2D
16.15: Kaptajn Bimse, 2D
18.15: Yesterday, 2D
18.30: De frivillige, 2D (m/
danske undertekster)
20.30: Annabelle Comes
Home, 2D
20.30: The Sisters Brothers,

Grafen

15.00: The Bookshop

FREDAG
Værløse Bio

11.00 og 18.15: Yesterday, 2D
16.15: Kaptajn Bimse, 2D
18.30: De frivillige, 2D
20.30: Annabelle Comes
Home, 2D
20.30: The Sisters Brothers

Grafen

19.00: The Bookshop

Falsk betjent
på spil
VÆRLØSE: Ifølge Nordsjællands Politi blev flere borgere i Værløse mandag eftermiddag og aften ringet op af
en ukendt mand, som foregav at være fra politiet. Under påskud af, at borgerne
havde været udsat for hackerangreb, bad manden borgerne om oplysninger om,
hvor mange penge, de havde
i banken samt oplysninger
om deres kort- og kontonummer. Flere af borgerne fattede dog mistanke og kontaktede det rigtige politi.

Boligsalg
Villa på Skovmose Alle 52B,
Værløse, solgt for 4.600.000
kr. d. 13-05-2019
Rækkehus på Ryttervænget
61, Farum, solgt for 2.800.000
kr. d. 11-04-2019
Villa på Brunsøvej 15, Værløse, solgt for 4.000.000 kr. d.
14-05-2019
Kilde: Boliga.dk

Frederiksborg Amts Avis
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Spejdergrunden
får flere boliger
BYGGEPLANER:
Manglende interesse
for at leje kontorer
på 1. sal får bygherren på Spejdergrunden til at ændre
planer.

TORSDAG
FREDAG

SEK TION 2

VÆRLØSE: I årtier var Kollekollevej 45-41 hjemsted for
en populær spejderhytte,
men i 2017 var tiden kommet
til at rive hytten ned.
Dermed var vejen banet
for en attraktiv byggegrund
centralt i Værløse. En lokal
ingeniørvirksomhed købte
grunden med henblik på et

nyt domicil, men inden planerne var kommet igennem
høringsprocessen, fusionerede virksomheden og behovet formindsket.
Planerne gik på at lave erhvervslokaler i stueetagen
samt 1. sal, mens der skulle
etableres boliger på 2. sal.
Det ønske har ændret sig i
takt med, at bygherren har
konstateret, at der ikke er
stor efterspørgsel på erhvervslejemål, men behov
for boliger, der ligger tæt på
stationen. Derfor ønsker de
boliger i stedet for erhverv
på 1. sal.
Udvalget for byudvikling
og bolig besluttede den 6.
juni, at forvaltningen kan

gå i gang med at udarbejde et
forslag til tillæg til lokalplanen, der muliggør boliger på
1. sal.
- Vi oplever flere steder i
kommunen, at udlejere har
vanskeligt ved at udleje erhvervslejemål på første sal
og har gentagne gange diskuteret problemstillingen i
udvalget. På foranledning af
bygherre har vi nikket til at
få lavet et lokalplanstillæg,
der tillader flere boliger.
Jeg glæder mig over, at der
er fremdrift i projektet og
håber til sin tid, at forslaget
vil blive vel modtaget, siger
udvalgsformand Egil F. Hulgaard (K).
Bygherren ønsker fortsat,

Der kommer flere boliger og mindre erhverv på Kollekollevej 45-41.
Det sker efter ønske fra bygherren.
at stueetagen bruges til erhverv, men ønsker boliger
i både 1. og 2. sal i det planlagte byggeri. Boliger i 1. sal
i stedet for erhvervslokaler
vil betyde, at der skal etableres færre parkeringspladser
i forbindelse med byggeriet.
Lokalplantillægget vil derfor indeholde flere friarealer
til for eksempel græs end
hidtil planlagt.

Borgere vil kunne kommentere lokalplanstillægget, når det er lavet og kommer i offentlig høring. Det
bliver sandsynligvis i løbet
af efteråret 2019.

Farums gymnaster
funklede i Tivoli
FARUM: Til duften af popcorn, slush-ice og candyfloss
glimrede hundredevis af
gymnaster i solen til det årlige gymnastikshow ’Gymnastik i Tivoli’. Og inden
heksen blev sendt afsted på
sankt hans bålet søndag aften til tonerne fra Laid Back,
fik havens gæster god underholdning fra blandt andre Farum GF
I blandt de mange rutinerede gymnaster, skilte 10
piger fra Team Ovia (Farum
Gymnastik Forening) sig
ud. Grand Prix micro-holdet
slår normalt sin folder på
konkurrencegulvet, men i
dag stod de på TIVOLIs store scene for første gang. I et
flot program mixede pigerne
balance og spring med den

æstetiske akro.
Holdets koreografi, musik
og dragter var inspireret af
H.C. Andersens eventyr om
den standhaftige Tinsoldat.
En herlig og charmerende
opvisning af de yngste gymnaster (6-8 år).
Forud for i dag, havde
gymnasterne glædet sig
meget. Med sommerfugle
i maven indtog de scenen
på smukkeste vis foran et
begejstret publikum, som
nemt kunne få øje på de
funklende stjerner i pigernes øjne.
Træner Matilde Pichat,
som i over over 10 år har
været træner i Farum GF
lægger vægt på at pigerne
primært skal have det sjovt
og siger:

Gymnasterne fra Farum GF imponerede med deres show i Tivoli. 
- Om det er konkurrence eller opvisning betyder
ikke det store, det vigtigste
er glæden i bevægelserne.

Pigerne har glædet sig helt
vildt til at stå på scenen i TIVOLI i dag, og opbakningen
fra publikum er selvfølgelig

Foto: @gymdanmark
med til at skabe en helt særlig oplevelse, siger Matilde
Pichat.

Mere forurening af Farums drikkevand
Debat
FARUM: Furesø´s Borgmester Ole Bondo skriver i sit
svar til Eva Christensson
i Frederikborgs Amtsavis
den 19.6. at han allerede i
2017 rettede henvendelse
om asfaltfabrikken i Farremosen og Farums drikkevand til Allerøds borgmester, som oplyste at alle
regler vedr. grænseværdier ville blive overholdt. Ole
Bondo går derfor ud fra at
Allerød Kommune sikrer,
at betingelserne for at opføre fabrikken overholdes.
Men er det ikke særdeles
dårlig planlægning at tillade etablering af særligt forurenende virksomheder
ovenpå en nabokommunes

drikkevandsindvindingsområde? Oven i købet i
en situation hvor Farum
Vandforsyning ikke inddrages i høringsprocessen,
samtidig med at bekymrede Allerødborgeres indvendinger afvises med begrundelsen at grundvandet løber mod Farum!
Hvor galt det kan gå illustreres desværre af situationen for det andet væsentlige drikkevands-indvindingsområde i Farum.
Undertegnede blev for
kort tid siden nabohørt om
etablering af nye afværgeboringer i Farum Skulpturpark. De skal imødegå
en omfattende forureningstrussel mod grundvandindvindingskilderne
i Skovvænget pga. spild

af tetraklorethylen fra
to tidligere renserivirksomheder på henholdsvis
Hovedgaden og Gammelgårdsvej. Tetraklorethylen
er mistænkt for at være
kræftfremkaldende
og
nedbrydes i grundvand til
vinylchlorid, som er bevist
kræftfremkaldende.
De
pågældende renserier var i
sin tid godkendt efter gældende regler og overholdt
givetvis alle regler. Men
hvor der handles der spildes. Tilsvarende spild af
kemikalier er foregået fra
flere forskellige virksomheder i Farums industrikvarter.
G r u n dv a n d s ove r v å g ning, afværgeforanstaltninger, vandrensning og
opgivelse af eksisterende

grundvandskilder og etablering af nye pga. tidligere
sket forurening fra sprøjtegifte men også fra særligt
forurenende virksomheder koster os skatteydere
mange millioner hvert år.
Derudover kommer truslen mod vores helbred fra
kemikalieforurenet drikkevand, for det er givetvis
ikke alle forureninger som
opdages i tide.
I lyset af situationen virker det derfor noget naivt
alene at håbe på at Allerød
Kommune har alt under
passende kontrol. Allerød
Kommunes hidtidige adfærd i denne sag tyder ikke
på at dette er realistisk.
Vi må derfor i stedet håbe
på at Furesø Vandforsynings og DNs indsigelser

får medhold og at Allerød
Kommune opgiver at lægge
særligt forurenende virksomheder i Farremosen,
dvs. direkte ovenpå et af
Farum Kommunes drikkevandindvindingsområder.
Sagen her viser desværre også, at der generelt er
stort behov for at forbedre
den nuværende kemikaliepolitik og reglerne for
etablering af særligt forurenende virksomheder,
såvi bedre kan beskytte vores grundvand som drikkevandsressource.
Forkortet af redaktionen.

Henrik Tyle
Gustav Webersvej 39
3520 Farum

