
 
 
 

 
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 
og telefontid Onsdag lukket 
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Jonstruplejrens fremtid 
 
Ballerup Kommune har med interesse og nysgerrighed erfaret, at Forsvaret 
på baggrund af et tidligere indgået forsvarsforlig har påbegyndt en afvikling 
af aktiviteterne i Jonstruplejren øst for Måløv.  
 
Kommunalbestyrelsen ønsker i den anledning at tilkendegive sin store og 
oprigtige interesse i at medvirke konstruktivt til udviklingen af området til 
nye formål. 
 
Med sin attraktive beliggenhed, omgivet af skov og som nabo til et af kom-
munens ældre, velfungerende villakvarterer, er det kommunens klare politi-
ske ambition, at Jonstruplejren primært skal udvikles til et spændende nyt 
boligkvarter for forskellige målgrupper og med blandede ejerformer.  
Vi ser således frem til, at lejrens arealer kan medvirke til at realisere vores 
nyligt vedtagne boligpolitik.   
 
Området har en god tilgængelighed til det overordnede vejnet og gode for-
bindelser til skoler, institutioner og handelsliv i både Måløv og Ballerup.  
 
Måløv og det omgivne fritidslandskab er en attraktiv del af kommunen, og 
vi er sikre på, at der vil være stor interesse for at kunne bo i disse dejlige 
omgivelser, og at det nye boligkvarter vil blive særdeles eftertragtet. 
 
Kommunen vil i det kommende udviklings- og planlægningsarbejde lægge 
vægt på, at lejrens arealer bliver en integreret del af den omkringliggende 
bydel omkring Jonstrup og Østerhøj.  
 
Med udgangspunkt i de allerede eksisterende naturværdier bør der skabes 
attraktive rekreative arealer, som både kan løfte de nye boligbebyggelser 
og være en gevinst for hele den omkringliggende bydel. Og der må sikres 
gode forbindelser gennem området især til den tilgrænsende skov.  
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Vi oplever allerede i dag stor interesse fra ejendomsaktører, der ser frem til 
mulighed for fremvisninger og efterfølgende deltagelse i projektets realise-
ring.  
 
Ballerup Kommune vil derfor gentage sit tilsagn til Forsvaret om at samar-
bejde positivt med Forsvaret og fremtidige investorer for at opfylde ambiti-
onen om et nyt attraktivt boligkvarter. Og det gælder både dialog om den 
overordnede udvikling og det mere konkrete myndighedsopgaver, f.eks. 
plangrundlag mv.  
 
 
Med venlig hilsen  
– og håb om et godt samarbejde på hele Kommunalbestyrelsens vegne 
 
 
 
 
Jesper Würtzen  / Eik Møller 
Borgmester    kommunaldirektør 
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