
! Udebliver avisen 

Kommunen bør bevare roen ved Søndersø, mener Alf Blume, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening 
Furesø. Foto: Alf Blume

Naturformand: "Bevar freden og naturen langs 

Søndersø"
Vandværket ved Søndersø skal moderniseres ifølge et nyt lokalplansforslag. "Men det 
vil skade området", mener Alf Blume, formand for Danmarks Naturfredsningsforening 
Furesø

AF HELENE STOLLE

De rekreative kvaliteter og naturen ved Søndersø er i fare. Det mener Alf Blume, der er formand for 

Danmarks Naturfredningsforening Furesø. Hans bekymring kommer efter, at kommunen har sendt 

forslag til Lokalplan 131 i høring. Et forslag, der handler om en modernisering af vandværet ved 

Søndersø.

"Det har tidligere været i høring bare i skitseform, men med lokalplanforslaget er der kommet nye 

tiltag, der vil skade både naturen og de rekreative kvaliteter ved Søndersø", lyder det fra Alf Blume.

Ifølge lokalplansforslaget skal der bygges et nyt vandværk på området, men lokalplanforslaget 

giver også mulighed for, at eksisterende bygninger må bruges til blandt andet vandrehjem. En 

mulighed, som Alf Blume mener er problematisk for naturen.

"Der har længe været et ønske om et vandrehjem i Furesø Kommune, men hver gang der har 

været plads i en lokalplan, så er arealet konverteret til andre formål, nemlig beboelse. På Farum 

Kaserne er det vagthuset, som nu konverteres til beboelse, på Laanshøj er det officershuset fra 

1941, som i udkast til lokalplan 122 også er udlagt til beboelse - og hvad er der så tilbage?", 

spørger Alf Blume og kommer i samme åndedrag selv med svaret "Området ved Søndersø".

Fik du læst: Nu skal Kilden forklare sig om IS-beskyldninger

"Det er virkelig sørgeligt for naturen og roen omkring søen at Lokalplan 131 forestiller sig både 

vandrerhjem, foreningslokaler, bådskure, traktørsted, ishus, eller anden ny aktivitet ved 

Vandværket, med eneste adgangsvej ad den vej, som samtidig er en del af Pilgrimsruten, 

Hjertestien og Søndersøstien – et sted hvor hundredvis af Furesøs borgere spadserer i fred og ro, 

cykler eller løber hver dag. Samtidig vil der blive anlagt 37 nye parkeringspladser ude af den blinde 

vej, hvor der i dag kun er 'adgang med ærinde'", siger Alf Blume og lægger ikke skjul på, at han 

frygter, at lokalplanforslaget vil medføre en meget uheldig og voldsom stigning i antallet af biler 

direkte på søbredden og over broen ved Tibberup Å.

"Muligheden for at komme helt tæt på søen med bilerne vil tiltrække flere af de store 
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KOMMENTARER/SKRIV KOMMENTAR 

Klag til redaktionen

Det er jo helt godnat at sende biler derind. Omdan den bygning til natures hulrugende flagermus og fugle - eller 
riv den ned.
anna bodil hald - 2016-12-05 12:26 

Angiv dit rigtige fornavn og efternavn. Indlæg, der er anonyme eller skrevet under falsk navn, vil blive slettet. 
Hold dig til emnet. Vis respekt og skriv i en god tone. Gå efter emnet - ikke personen. Det er ikke tilladt: At 
fremsætte injurier, at opfordre til vold, kriminalitet eller racisme, at chikanere eller diskriminere personer for køn, 
handicap, seksuel orientering, race eller religion.
Skriv direkte ind i feltet , vores system kan ikke håndtere tekst kopieret fra Word – alternativt kan man bruge et 
tekstprogram som f.eks. Notesblok.
NB: Vær opmærksom på, at der kan gå lidt tid, inden kommentaren vises på siden

Kommentar





Dit navn E-mail

Send

parkeringsmulighed – og bådskure, til både som alligevel ikke må sejle på søen jf. reglementet for 

Søndersø", siger han og fortsætter:

"Vandrerhjemmet vil jo reelt ikke blive benyttet af almindelige vandrere til fods, sjældent af 

cyklister, men primært af bilturister, som vil køre til og fra flere gange for at tage på udflugter og 

indkøb i området.

Samtidig vil et ishus og foreningslokaler også betyde mere trafik", siger han og understreger, at 

han og naturfredningsforeningen foretrækker status quo ved Søndersø, hvor der kun er tilladt 

bilkørsel til selve vandværket og de tre tidligere tjenesteboliger.

"Hvis der skal ske ændringer i området, hvorfor så ikke lave tiltag til forbedring af naturen på 

stedet, frem for at man igen klipper en hæl og en tå for at få plads til nye belastende aktiviteter i 

vores mere og mere sparsomme natur", spørger Alf Blume. 

På dette sted er der meget store naturkvaliteter: flot udsigt over søen, smuk bro over åen, meget 

varieret dyreliv, beskyttede dyrearter, flagermus og padder, og så er her det bedste sted at høre 

nattergale i hele kommunen; lad os dog ikke ødelægge det!

Alf Blume, formand DN-Furesø
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Weissenhäuser Strand

Afrejse: 01.01.16 - 30.12.17•
Varighed: 4 dage•

Pris fra kr. 621
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Statsministeren kommer til 
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Havde planer om politisk comeback

ANNONCE

Sommerens katastrofevejr får danskerne til at 
ændre rejsevaner
Rejsetrend: Særlig ændringsgaranti gør det trygt for danskerne at bestille sommer 
og sol nu, og hos Happydays kan du ovenikøbet vinde næste års sommerferie!... 
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Lillevangs Venner fejrede 10 års 
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Så blev juletræet tændt i Farum 
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5 stjerner til Peugeot 3008 Hvorfor er en Ferrari altid rød
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BIL.LOKALAVISEN.DK

Politijagt gik helt galt: Stjålen bil tæt på af torpedere hus
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få, til gene for mange.
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FCK-profil om muligt mesterskab uden nederlag: Vi er 
også mennesker

Blatter afvist: Fortsat fodboldkarantæne i seks år

FCK kan møde Club Brugges B-hold

SønderjyskE vil forlænge med hollænder

Ronald de Boer: Min bror holdt meget af Viktor Fischer

JOB I LOKALOMRÅDET 

Personale match: Stanse- og laserskrærermand
Personale match: Personale-match søger på vegne af 
vores kunde i Nordsjælland, en stanse- og...

Solhjorten: Solhjorten søger tilkaldevikarer
Solhjorten: Solhjorten er en specialskole for hæmmede 
børn og voksne. Farum, Furesø...

ProSelection ApS: Ambitiøs revisorassistent søges til 
velfungerende, afbalanceret vækstende revisionshus 
i...
ProSelection ApS: Beskrivelse Til et uformelt, dynamisk og 
afbalanceret vækstende revisionshus med...

Lenovo IdeaPad Y700 15.6"
Mere ydelse i din gaming: denne Lenovo IdeaPad Y700 15.6" bærbar computer har...

6 499,- 
elgiganten.dk

1 ven synes godt om dette

Synes godt om side

Panasonic Lumix DMC-
TZ80 ultrazoom kamer…

3 144,-
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Værløse Koret synger julen ind

DEBAT: Hjemmevejleder: "Tak til personalet på 
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Biblioteket inviterer de mindste i biografen - gratis

Venstre: "Luk Kilden nu"
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Havudsigt eller jernbane i baghaven? Dette afgør prisen 
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Hjelme og ammunition: Flere tyske krigsrester fundet på 
flyvestationen
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Danskere snydt for 200 millioner
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Testen: Her er den bedste lune leverpostej

Ung mand alvorligt kvæstet - blev kørt ned af biltyve

Konen lå og sov: Mand opdagede indbrudsforsøg fra 
udlandet

Mistænkelige mænd kastede sten mod hus

Lommetyv slog til i tøjbutik på Bytorvet

75-årig kvinde fik stjålet sin pung i Røde Kors-butik

Politijagt gik helt galt: Stjålen bil tæt på af torpedere hus

Bilist fik ildebefindende og bragede ind i tre parkerede 
biler

Politiken Seneste nyt Ekstra Bladet Seneste nyt Jyllands-Posten Seneste nyt
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