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DN: "Ikke mere byggeri på Laanshøj" 
AF HELENE STOLLE 
 
 

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har tidligere bedt kommunen om at stoppe 

planerne om mere byggeri på den gamle flyvestation i Værløse, og nu gør de det igen i håb om, at 

beskytte naturen i området.  

"Der er desværre allerede bygget så meget på Laanshøj i område G, at det skæmmer naturoplevelsen 

fra det grønne arealer på flyvestationen. Det bør ikke fortsætte", siger Steen Prytz Jensen og mindes, 

at John Ingemann Allentoft (C), udvalgsformand for plan-, miljø- og teknikudvalget tilbage i januar 2003 

i Værløse Nyt blev citeret for, at man valgte at bo i Værløse på grund af naturen. 

"Det vil vi værne om (naturen,red.). Den konservative politik mht. Flyvestationen bygger på vort ønske 

om at bevare kommunens naturværdier.” og Udvalgsformanden forsætter: ”Vi er imod hovedkulds 

byggeri eller anden forhastet anvendelse af de arealer, som forsvaret nu sætter til salg", lød det 

dengang fra udvalgsformanden.  

"Vi i DN Furesø håber ikke, at John Ingemann Allentoft har skiftet mening", tilføjer Steen Prytz Jensen. 

Både John Ingemann Allentoft og borgmester Ole Bondo Christensen (S) understregede i sidste uge 

her på furesøavis.dk, at kommunen ønsker at tage hensyn til naturen samt vil lytte til alle de 

synspunkter, som borgerne har i forhold til fremtidens Laanshøj.  

”Placeringen af bebyggelser i området, afstanden mellem enklaverne og højden på husene og antallet 

af boliger er nogle af de elementer, som vi selvfølgelig skal overveje grundigt for at opnå en harmonisk 

bebyggelse, der passer godt ind i omgivelserne”, lød fra Ole Bondo Christensen, der også 
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understregede, at der skal sikres rekreative områder, god infrastruktur og gode boliger med hensyn til 

naturen. 

"Byrådet lægger stor vægt på, at alle beboere i Laanshøj og andre interesserede får mulighed for at 

fremkomme med deres syn på planerne for Laanshøj. Det er derfor, at den nuværende indkaldelse af 

ideer og forslag er sat i gang", udtalte borgmesteren i en pressemeddelelse fra kommune.  

  

  

Naturen beskyttes bedst uden byggeri 

I aften mandag den 1. februar er der borgermøde om fremtidens Laanshøj, og her kommer 

lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening også for dels at høre om planerne, dels give deres 

sysnspunkter tilkende.  

"Kommunen har anført 10 bullets i debatoplægget til borgermødet, som de lægger vægt på i forhold til 

ny-planlægningen af Laanshøj. DN Furesø mener, at de bullets bedst opfyldes ved slet ikke at bygge 

mere på Laanshøj", siger Steen Prytz Jensen.  

 


