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Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag dog kl. 10-18 

 

 

 

 

Opfølgning: information- og dialogmøde vedr. rekreative faciliteter på 

Flyvestationen den 11. april 2019 i Hangar 3 

 

Kære alle, 

  

Først og fremmest mange tak for jeres deltagelse og engagement ved 

mødet den 11. april vedr. rekreative faciliteter på Flyvestationen! 

  

Vi vil også gerne igen takke for husly i Hangar 3. Det var dejligt at være 

der. 

  

På baggrund af gruppearbejdet og den fælles opsamling har vi noteret 

følgende input til det videre arbejde: 

  

Bygning 305/nyt samlingspunkt i Sydlejren: 

 Toilet- og omklædningsfaciliteter i Bygning 305 – ikke kun for 

idrætsudøvere 

 Cafe i Bygning 305 – evt. i samarbejde med Filmstationen 

og/eller Mageløse 

 Opbevaringsmuligheder i Bygning 305 

 Mulighed for overnatning i Bygning 305 

 P-pladser 

 Cykelstativer 

  

Rekreative anlæg (speedskatebane, skateranlæg, pumptrack): 

 Multifunktionel anvendelse af området 

 Godt at koncentrere anlæggene i byzonen omkring de 

bevaringsværdige hangarer 

 Belysningen skal være diskret og soldreven 

 Mulighed for ophold ifm. anlæggene fx bænke og borde samt 

skraldespande 

 Mulighed for skøjtebane i midtercirklen på speedskaterbanen 

  

Banerne på NSTs areal: 

 Bemaling på den nye asfalt, som er med til at regulere adfærden 

(en form for nudging) 

 Toiletter i nord  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

Øvrige forslag: 

 God adgang med offentlig transport 

 Gode adgangsveje fra nord og syd for cyklende og gående 

 Samarbejde med Hangar 3 om aktiviteter  

 Fælles brugerråd 

  

Vi arbejder nu i samarbejde med foreninger, Naturstyrelsen og Freja 

Ejendomme videre med fondsansøgning med henblik på en politisk 

behandling til sommer. 

  

Hvis I spørgsmål, yderligere bemærkninger eller andet er I som altid 

velkomne til at kontakte os. 

  

Bedste hilsner 

Lene og Sidsel  

 

Venlig hilsen  

Sidsel Kvist 

Projektleder 

Center for By og Miljø  

Furesø Kommune 

Stiager 2, 3500 Værløse 

Mobil: 72 16 40 51 

sikj@furesoe.dk 
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