DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I FURESØ KOMMUNE

Den 21. december 2015

Overgreb på naturen: Gentager historien sig?
Nu står naturen på Laanshøj igen for skud. Det er værdifulde grønne områder, som politikerne
med den ene hånd priser højt og udpeger som bevaringsværdige - og med den anden hånd
sætter på dagsordenen til udvikling af byggeplaner.
Ejeren af et område ved Laanshøj har planer om at bygge 10.000 m2 mere end tilladt i det
område, som primært er udlagt som rekreativt område i gældende lokalplan. Furesø Kommune
har på den baggrund indledt en høringsproces. Kan det passe, at vi igen og igen skal tage stilling til nye og ændrede byggeplaner på Laanshøj der ikke respekterer gældende rammelokalplan?
Kan vi have tillid til, at borgerne bliver hørt? - og at politikerne holder ord? Fortidens løftebrud
og naturovergreb skræmmer en hel del.
Viceborgmesteren mener, borgerne skal inddrages i udviklingen af Laanshøj, og han lægger
vægt på, at de ekstra 10.000 m2 bebyggelse rundt om Laanshøj ”placeres skånsomt i naturen”.
Jo tak, men hvordan, når byggeplanerne tegner 5 etagers bygninger placeret på den højeste
bakketop, når rekreative arealer, natur og boldbaner inddrages og det dominerende byggeri
lægges helt ud til beskuelse fra Flyvestationens naturområder, hvor private haver bliver udlagt
op ad sårbar og beskyttet natur?
Politisk format efterlyses
Vi beder om at den gældende rammeplan fastholdes og et politisk format til at sætte den værdifulde natur og de rekreative områder højere på dagsordenen. En dagsorden hvor grønne områder og natur ikke spises op bid for bid, hver gang nye politiske vinde blæser eller rige investorer presser på.
Den gode natur og dens beskyttelse er gentagne gange gennem årene blevet fremhævet af
diverse politikere i argumentationen om hvorfor vi borgere er så glade for at bo i Furesø Kommune.
Er det varm luft? Kan vi stole på politikernes ord, når borgerne lægger stort arbejde med høringssvar i samarbejdet om udarbejdelse af lokalplaner, som er aftaler mellem borgere og
kommune?
Vi venter på at se, om politikernes støtter udspillet fra ejeren af Laanshøj, Boligejendom Aps,
og deres ønske om stærkt ændrede planer, noget der uden alternativer er anbefalet af forvaltningen i dagsordenen, eller om politikerne vil holde fast i den gældende lokalplan.
På vegne af DN Furesø
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