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I mødet deltog mere end 50 interesserede borgere, en række af Furesø Kommunes lokalpolitikere og
embedsmænd.
Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Allentoft (c) bød velkommen, idet han ridsede historien omkring den centrale posthusgrund op, og dermed redegjorde for de mange overvejelser vedrørende posthusgrundens fremtidige anvendelse. Det var hans opfattelse, at man med det vindende projektforslag ville opnå en ønsket byfortætning og et tillæg til forretningslivet i Værløse bymidte. Han gav
herefter ordet til Allan Thomsen.
Allan Thomsen præsenterede projektudviklerne, arkitekterne (Urban Agency) og byggefolkene
(Høpfner Projects) og inviterede herefter alle til at deltage med gode idéer til, hvad projektet, som tænkes tilvejebragt som en andelsboligforening, nærmere skal indeholde.
Allan Thomsen nævnte som eksempler til et idékatalog følgende:

o
o
o
o
o

Oldekolle
Cafe – fællesdrift/fællesspisning/bestyrer
Fælles bil(er)
Fælles drift (retningslinjer)
Værelser (familie/AirBNB))

Muligheden for at komme nærmere på nye idéer, og hvilke idéer der skal udvikles til realiteter, tages
der hul på med mødet den 9. januar 2018 (se indkaldelse).
Allan Thomsen gennemgik i hovedtræk tidslinjen, hvorefter man forventer at kunne gå i salg med boligerne i maj/juni 2018, samt at boligerne vil være klar til indflytning i januar/februar 2020.
Herefter gennemgik arkitekt Henning Stüben fra Urban Agency de arkitektoniske visioner med projektet, som på nuværende tidspunkt forventes at indeholde ca. 40 andelsboliger, ca. 900 m 2 butik/lægehus, en café (fælleslokaler?) og parkeringskælder med 50-60 parkeringspladser.
Direktør Niels Thygesen fra Furesø Kommune gennemgik et udkast til forløb af planproceduren, hvorefter Furesø Kommune forventer, at endelig lokalplan kan godkendes i efteråret 2018.
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Herefter besvarede arkitekt Henning Stüben, direktør Niels Thygesen og advokat Allan Thomsen en
række spørgsmål fra salen, hvorefter mødet blev fortsat i caféen med mulighed for besvarelse af yderligere en række mere detaljerede spørgsmål.
Konklusionen var, at der med projektet er lagt rammer for en spændende udvikling med en række attraktive boliger og gode erhvervslokaler med en fantastisk infrastruktur tæt ved S-togsforbindelse m.v.
Alle blev opfordret til at medvirke i den fortsatte proces og deltage i det kommende møde for interesserede den 9. januar 2018 kl. 17.00 på Rådhuset, hvorefter mødet blevet hævet kl. 19.00.
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