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Høringssvar 1: Borgergruppe, Svalebo, Ballerup
Se bilag A.1 og A.2

Kære jer,
Vedlagte ideoplæg, skulle med al tydelighed dække alle tre
områder:

Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Jeg vedlægger et Mind-map, så I også har en ide om hvordan man er kommet til resultatet.
Dette oplæg har Kommunalbestyrelse m.v. set tidligere,og er en venlig hilsen fra dem der står på oplægget, og da det jo er ideoplæg, sker der
hele tiden lidt ændringer undervejs, fordi der kommer nye ønsker og nye ideer til, de er så ikke her skrevet ind, og jeg vil også lade andre selv
komme med deres.
I meget gerne tilskrive, at man kigger nærmere på den trafikmæssige del, og hvor det er bedst at placerer en rundkørsel, ligesom man skal
overveje en bro overgang til bløde trafikanter og cykellister - i stedet for lyskryds (som er farlige), og andet.
De foreslået bygherrer er KUN ide. Og jeg da jeg tidligere er spurgt om jeg har økonomiske interesser eller anden interesse i nogen af dem,
kan jeg kun svare NEJ, INGEN.
Jeg kender deres arbejde ja, og jeg har været rundt sammen med min mand - og se forskellige ideer med videre i det ganske land.
Jeg håber, vedlagte samt ovenstående er nok - til at man kigger nærmere på oplægget.
Venlig hilsen
Svalebo
2750 Ballerup

Høringssvar 2: Miljøstyrelsens plantilsyn
Modtaget: 12-08-2021 13:27:58
Miljøstyrelsens bemærkninger til omdannelse af Jonstruplejren fra kaserne til boligområde

Mi!jøstyrel5en har rmdtaget overnævnte debatoplæg. Det frerrgår, at dele afplanmrrådet er udlagt som natura 2000-område, bevaring,værdigt
lanlskab, økologisk furbmel5e og naturbeskyttel5esonråde.
Husk, et komrende kmnnmeplantillæg skal indeholde en vurdering at; om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder fur bilag
Narter.
Oplægget kan således potentielt være i konflikt tred de nationale interesser, jf ''Oversigt over nationale interesser i komruneplanlægningen 2018".
Mi!jøstyrel5en furventer, at disse furhold bliver behandlet i komrnnens videre planproces og har dertred ikke yderligere bemerkninger på nuværende
tidspunkt.
Venlig hilsen
Emil Fredensborg Mathiesen

Studentermedhjælper I Plantils}fl
+45 21 80 97 48 I +45 21 80 97 48 I emfrm@:nsldk
Miljø- og Fødevareministeriet

Mljøstyelsen I Tolderlunds\ej 5 I 5000 QJense C I llf. +45 72 54 40 00 I mst@nst.dk I www.mst.dk
Sådan håndterer vi dine personopl\§ninger
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Høringssvar 3: Borger, Søndervangsvej, Værløse

Modtaget Dato: 13-08-2021 14:42

Kære Ballerup Kommune.
Jeg er kraftig modstander af at Jonstruplejren omdannes til boliger, da området (Jonstrup) ikke har kapacitet til mere trafik. Hvis Jonstrup lejren skal bebygges
skal der først være styr på den kommende trafik situation, således at trafikken kan ledes ud af og udenom Jonstrup. F.eks en vej gennem skoven der forbinder
industrikvarteret Walgerholm med Jonstruplejeren og Fuglehavevej. Den nuværende situation med at lede alt nordgående trafik ned gennem Jonstrup (ved
Rema1000) er uholdbar. Forsøg venligst at finde en god løsning med Værløse kommune.
VH
Søndervangsvej
3500 Værløse
TLF:

Høringssvar 4: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 13-08-2021 21:32

Hej,
Jonstrupvej skal have tilføjet fortov og cykelstier og måske nogle lyskryds. Biler kører i forvejen meget hurtigt på vejen.
Der skal oprettes flere børneinstitutioner til de nye beboere. Her skal man have in mente, at de nuværende har svært ved at tiltrække
pædagoger, så det skal være nogle tiltrækkende institutioner (fx skovgrupper, hvilket også er helt oplagt for området).
Mvh

Høringssvar 5: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Modtaget Dato: 13-08-2021 16:05

Hej
Forslag til løsning af trafikproblemer og en mere sikker skolevej.
Påstand:
Jeg har ved selvsyn konstateret at en del bilister kører fra Frederikssundsvej og igennem Jonstrup for at undgå at sidde i kø fra Måløv
til Ballerup
Idé:
Kunne man lukke for indkørsel fra Måløv Parkvej til Måløvgårdsvej i perioden på hverdag mellem 7:00 - 9:00, således at
Måløvgårdsvej var ensrettet ud fra Jonstrup? Det gælder selvfølgelig ikke for busser. Så vil en del trafik være tvunget til undgå
gennemkørsel i denne periode og finde andre veje eller blive på Frederikssundsvej.
Fordele:
- trafik mængden falder
- der undgås dyre anlægsarbejder i krydset Jonstrupvej, Måløvgårdsvej og Tvendagervej
- der undgås ekspropriation af privat ejendom
- måske også en bonus ved faldende trafikmængde ved Måløv Kirke og Skole
Ulemper:
- skiltning på Måløv Parkvej og evt. bom, som kun busser kan udløse (model kan ses ved Stavnsholt i Farum)
mange hilsner
Tvendagervej
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Høringssvar 6: Borger, Måløvgårdsvej, Ballerup
Se bilag B.1 og B.2
Modtaget Dato: 14-08-2021 11:32

Hej
Hermed mit forslag til vejafvikling.
Vedhæftet brev og oversigt vedr. vejafvikling.
Med venlig hilsen
Måløvgårdsvej
Tlf

Høringssvar 7: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget: 13-08-2021 13:56:11
Kære Kommune De byggeretslige forudsætninger anmodes offentliggjort Venlig hilsen Erik Gram Fuglehavevej 1

Modtaget Dato: 17-08-2021 23:11
Kære Anette, tak for din opfordring om at ringe dig op,-det glædede mig. Dog forinden vil jeg orientere dig om mit kendskab til
fredskovsens tilblivelse, mens jeg var kmb,medlem i1997. En tid hvor skovrejsninger kulminerede og en fremsynet miljøminister
Svend Auken, med folketinget i ryggen pålagde fredskov bla.flere steder steder her i kommunen, som i sig selv ikke blev særligt
markedsført af forvaltningen og derfor; af mig selv blev opfattet, som værende en sten i skoen på vores kommune. Så er det sagt
pænt og ordentligt om en skovfattig kommune.
Denne mgl.pædagogiske orientering sidenhen, er nu mulig at godgøre i forbindelse med nedlægning af Lejren, man formentlig
har kunne forudse ville kunne ske i 1997, hvor tilnglysningen formentlig skete. Det er disse bestemmelser borgerne skal have
oplyst og tryghed til bruge som grundlag for en neutral beslutning, og ikke mindst forståelse, nu da forudsigelsen er gået smukt i
opfyldelse om lejrens nedlæggelse, og drømmen om en fredsskov kan-skal opfyldes.
Er det klart for enhver at de dengang skrevne ord og tegningsbilag til tinglysningen, vejer tungt og bør offentliggøres. Selv har jeg
en række bilag fra dengang i 1997 og husker endnu overraskelsen og ikke mindst min egen glæde, da sagen flere gange var på
dagsordenen . Venlig hilsen,
Fuglehavevvej 2750 Ballerup Vi kan også stikke hovederne sammen, hvis du ønsker
det.

Høringssvar 8: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 16-08-2021 17:35

Her er mit forslag.
Et umiddelbart indtryk over området, giver mig en ide til at bygge klyngehuse ( som jeg bl. a. har set på Værløse flyveplads. Et plan og
to plans huse hvor der nu er store bygninger. Jeg vil heller ikke være bleg for at foreslå, ved skovområdet syd/øst, en tårnbygning på
omkring fire etager med boliger og forretningslokaler i gadeplan. Det er nok nødvendigt med supermarked eller lignende.
Med alle de beboere ( hvis tallet kommer til at ligge på omkring 3-400, bliver et estimeret tal på bilparken noget i retning af 5-600 biler
) og det vil naturligvis give et problem omkring infrastrukturen. Derfor går mit forslag ud på at ændre lidt på trafikken udenfor området.
Først og fremmest etablering af en rundkørsel, hvor vagtbygningen nu ligger. Dernæst en ensretning af Måløvgårdsvej i retning fra
Jonstrupvej mod Måløv Parkvej. Det vil minimere den daglige trafik fra Farum, som benytter Jonstrupvej som en smutvej.
Den ensrettede Måløvgårdsvej indrettes med en ensporet vej mod Måløvgårdsvej, med de to nuværende stoppesteder for bus 147 (er
set som trafiknedsættende middel på Malmparken). I venstre side placeres en busbane for bus 157, som derved fortsat benytter sin
normale rute imod ensretningen. Bus 152 og 835 kører som normalt.
Naturligvis skal der oprettes stoppesteder for 147 og 157, inde på Jonstruplejrens område.
Jonstrupvej
2750 Ballerup
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Høringssvar 9: Borger, Andelshusene, Ballerup
Modtaget Dato: 17-08-2021 15:43

Her er mit forslag til høringen om Jonstruplejren.
Venlig hilsen,
Andelshusene
2750 Ballerup
—Naturpleje i Jonstruplejren
Der skal udarbejdes en differentieret plejeplan for alle de grønne områder i Jonstruplejren, derfor:
1. Hvem har ansvaret for at udarbejde en naturpleje-plan?
2. Hvem har ansvaret for at overvåge og justere naturplejen i årene fremover?
3. Hvem har ansvaret for at udføre plejen?

Høringssvar 10: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 17-08-2021 22:59

Til rette vedkommende
Hermed input vedr. udvikling af Jonstruplejren - et super spændende projekt! ﾛ ? ?
Jeg håber, at man vil udvikle området miljøansvarligt, og at det bliver muligt - også for førstegangskøbere - at erhverve sig et hus med
have. Dette ved fx:
*At man undlader at indrette området med dyre med high-end løsninger, men i stedet vælger gode, enkle alternativer, der passer til
stedets ånd.
*At der indrettes med lokale, ærlige og miljørigtige materialer, som fx burntwood eller linoliemalet træværk og mos-sedum tage.
*At man som udgangspunkt laver permable overflader som fx grusbelægning på fortove (som i området ved Nørrevej, Søndervej og
Mellemvej i Måløv) i stedet for sten/ asfalt.
*At selvbyg / medbyg bliver en mulighed. Her må gerne være plads til løsninger, der er lidt skæve.
*At bebyggelsesprocenten holdes nede ved at man prioriterer bygninger til mennesker frem for bygninger til biler (lokalplan uden
plads til garager og carporte).
*At man undlader at lave formelle legepladser, men lader de mere vilde områder udgøre plads til leg.
*Eventuelt plads til ikke-støjende og miljøskabende småerhverv: cykelværksted, café, kreative værksteder, frisør, bager, tandlæge,
fodterapeut, mv.
*Co-working hubs hvor man kan leje sig ind til “arbejde hjemmefra”, så man kan fungere med en mindre bolig og samtidig minimerer
trafikken til og fra.
Æstetikken bør være i overensstemmelse med stedets ånd: et område med sin helt egen identitet, hvor “hjemme” er, så snart man
svinger ind i området. Husene kan samtidig have variation og individuelt udtryk uden at det bryder med områdets visuelle
sammenhængskraft, fx ved ens form i forskellige farver - eller ved varieret form i samme materialetema.
Sportshallen bør bevares og udvikles som ramme om kulturliv og bevægelse.
Der bør være tilstrækkeligt med plads mellem husene, så integritet og privathed kan opnås.
Støjreducerende foranstaltninger bør integreres fra start, fx støjhegn mod skole og forbud mod støjende og visuelt skæmmende
varmepumper.
Med venlig hilsen
ﾛ? ?
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Høringssvar 11: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Modtaget Dato: 22-08-2021 09:53

Hej
Her kommer en idé:
Påstand:
Når der kommer flere indbyggere til kommunen, vil de frivillige foreninger få en tilgang og så vil der mangle halplads.
Forslag:
Udover at bevare gymnastiksalen kunne man indrette haller i nogle af værkstedsbygningerne.
Anlægge udendørs idrætsfaciliteter på parkeringspladserne
Fordele:
Der skal kun indrettes badefaciliteter og lægges gulv.
Man sparer dyr oprensning af den forurenede jord
Man undgår dyrt halbyggeri andre steder i kommunen
Kun ekstra trafik uden for myldretiderne
Ulemper:
Der fragår nogle byggegrunde
mange hilsner

Tvendagervej
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Høringssvar 12: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 22-08-2021 16:52

Forhøring Jonstruplejren, aug.2021.
Jonstrupvej
2750 Ballerup
“Forhøring” lyder som et interessant begreb, som i det mindste er nyt for mig. Så det skal hermed prøves.
Jeg er nabo til Jonstruplejren og har boet her i 28 år, så jeg har direkte berøring med både lejren og bydelen, så jeg/vi har en naturlig bekymring for hvad der bliver besluttet for vores
område. Bekymringen bliver forstærket af, hvad der hidtil er forløbet af planer og målsætninger, som har virket usympatisk grådige, hensynsløse og blinde for detaljer og fakta. Jeg har
konstateret, at helhedsplanen er fejet af bordet, men der er endnu ikke dækket op med politisk mod og kloge hensigter. Så mens vi venter på kommunevalgets lutrende håndvask, vil jeg blot
sige:
Jonstruplejren har i min tid været en barakby midt i et område, som byder på en varieret naturskønhed fuld af liv. Nu taler kommuneplanen om at bygge 750 boliger i området - 750!
Herude taler vi om noget andet. Vi taler om at få en integreret bebyggelse, som naturligt falder i hak med resten af bydelen og - naturen omkring området. Vi taler også om, at det kunne
være fint med konkrete udmeldinger fra direktøren for det hele (FREJA) og vores folkevalgte. Man skal jo være helt usædvanligt tonedøv, hvis man ikke respekterer borgernes bekymring og
helt befriet for demokratisk rytmesans, hvis man ikke reagerer positivt på det.
Bebyggelsesprocent på 25 Vi indregner fredskov, søer, beskyttede zoner, boldbaner, atletikbaner, overfladeareal på løv i juni måned og skyggen på borgmesterens hat.
ELLER
Vi sigter efter at ramme en bebyggelsesprocent, som svarer til det nuværende med rum til skånsom fantasi. Fælder vi et træ, så fælder vi en tåre og planter et nyt.
Forurening Vi overlader det til direktøren for det hele, at indkapsle benzin- og olieforurening i smukke taler og henrivende smil.
ELLER
Vi overlader det til kompetent assistance, at vurdere hvor hvad skal fjernes i bund.
Trafik Vi tager en presset bydel og eksproprierer vores vej og vilje igennem haver og skov. 750 boligers børn, unge og gamle skal ud og spille bold på vejen - problemet er løst
ELLER
Der samles et klogt katalog af løsninger, som involverer Furesø kommunes tanker og bidrag. Man afdækker hvor der kan eksproprieres med frivillighed.
Natur ER I FULSTÆNDIGT UDE AF TAKT MED TIDENS AMBITION?
…. Mens vi venter på en “Afhøring”

Med venlig hilsen

eller:
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Høringssvar 13: Borger, Måløvgårdsvej, Ballerup
Modtaget Dato: 23-08-2021 20:08

Hej
Her kommer en idé til Trafik afvikling
Med den øgede mængde trafik der vil komme med Jonstruplejrens udvidelse, vil det være en god idé at
åbne ved det korte stykke 50 m ved Fuglehavevej og bygge vej frem til Kildesvinget eller Egebjergvej,
det kan aflaste Jonstrupvej – Jonstrupvangvej meget.
Der er behov for at folk kan komme til Klausdalsbrovej/Industrikvarter i Lautrup området.
Fordele
De cyklende skolebørn kan køre direkte og sikkert til Højager skolen og Egebjergskolen af den
nye cykelsti ved Fuglehavevej.
Ulemper
Det vil gå ud over hestehold/fold ved Fuglehavevej. Der vil sikkert komme klager fra naboer til
Kildesvinget.
Økonomi
Billig og nem løsning på trafik problemet med hensyn til bilerne og cyklisterne.
Venlig hilsen
Måløvgårdsvej

Høringssvar 14: Borger, Måløvgårdsvej, Ballerup
Modtaget Dato: 25-08-2021 21:48

Hej
Her kommer en idé
Indgangen til Jonstruplejren skal bibeholdes som i dag og dermed lade børnhave bus og skolebørn
køre ind til skolen om morgnen og eftermiddagen, det er ca. 40 biler der køre derind.
Den store sløjfe inde på området som skal bebygges etableres ensrettet, som militæret også brugte sløjfe området.
Fordele
Der bliver ensrettet struktur på området og der skal ikke laves om på vejene. Lidt bedre vendeplads ved skolen. Børnehavebørnene skal gå en mindre tur og Tvendagervej bliver aflastet.
De veje der er nu, kan klare den tunge trafik, som vil komme med entrepenørmaskiner der graver det hele op
Ulemper
Der vil sikkert opstå kø om morgnen ved ind- og udgang fra Jonstruplejren. Men ind- og udgang
kunne jo blive dobbelt ind og ud, der er jo plads til det.
Økonomi
Billig løsning vejene er der jo, lidt skiltning, det er jo billigt.
Venlig hilsen
Måløvgårdsvej
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Høringssvar 15: Borger, Lærkevangen, Ballerup

Modtaget Dato: 27-08-2021 09:45

Hej Byplan
Hermed mine tanker vedr. Jonstruplejrens fremtid:
Området burde ikke bebygges, men tilføjes Jonstrupvang skov med sin dejlige natur og for at beskytte de truede dyrearter og planter mest
muligt.
I stedet burde man oprette den ønskede bebyggelse til Kildedal, hvor der er infrastruktur til det (S-tog, bus og nær Frederikssundsvej +
Frederikssund motorvejen).
Skal der bygges, bør det højst være ca. 200 boliger og på max 1½ plan, måske 2 plan midt i området.
Bebyggelses procenten må ikke regnes ud, ud fra det samlede område, Fredskov mv. bør ikke medregnes.
Der bør laves en samlet plan over hvad der bygges, så der kommer harmoni mellem bebyggelserne og den natur de kommer til at ligge i, så
det ikke bliver et Klondyke som Østerhøj nu er endt.
Bebyggelsen bør placeres hvor der i dag er bebygget, for at ødelægge mindst mulig natur.
Al fredskov, overdrev, samt diverse søer, skal selvfølgelig bevares som de er i dag.
Trafikken fra Jonstruplejren bør ledes af Måløvparkvej, da Jonstrupvej i dag allerede er hårdt belastet.
HVIS der skal eksproprieres til fx stier og mindre veje ud af området, skal det ske på frivillig basis, fx hvis nogle beboere selv ønsker at sælge.
Den forurening der er på området skal renses op, før der evt. bygges og skal ikke bare gemmes væk under membraner mm.
Hegnet skal bibeholdes ud mod private parceller, dog evt. i en anden udformning.
Med venlig hilsen
Lærkevangen
2750 Ballerup

Høringssvar 16: Borger, Sneppehøj, Ballerup
Modtaget Dato: 28-08-2021 13:17

Goddag
I de fleste byplanforslag savner jeg den sociale dimension, her drejer det sig ikke om sociale eller ejerboliger, men et vist miljø som
kunne binde området sammen.
Hvor møder man sine naboer hyppigst?. Det gør man faktisk hos Bageren eller
Købmanden.
Jeg vil gerne foreslå, at man etablerer en Cafe/ Bager omkring indgangen til Jonstruplejrens område.
I gamle dage lå der faktisk en bager ved siden af Jonstruplejren.
Hele området fra Fuglehavevej og ned til kommunegrænsen samt Klakkebjergområdet er dag og nat ret mennesketomme, thi der er
ingen steder hvor man kan mødes uden forudgående aftale.
Mennesker har nu en gang brug for at mødes spontant, og hvor kan man gøre dette bedre end på den lokale cafe.
I det hele taget mener jeg, at man i byplanlægningen næsten altid glemmer,
at mennesker ikke kun er sociale væsener som som kun kan mødes efter aftale men også besidder en vis grad af spontanitet.

Med venlig hilsen
Sneppehøj
Telefon :

2750 Ballerup
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Høringssvar 17: Borger, Svalebo, Ballerup
Se bilag A.2
Modtaget Dato: 31-08-2021 15:44

Har vedlagt OplægJonstrupLund.pdf

som meget fint indeholder ideer til de 3 hovedspørgsmål
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Eneste tilføjelse til oplæg OplægJonstrupLund.pdf er at jeg gerne så at boldbanen/løbebanen bevares evt. ved at lave lidt tættere bebyggelse visse
steder.
Har et par punkter som jeg syntes er meget vigtige for den videre planlægning af Jonstruplejren.
Vi skal sikre at der findes en VVM-RAPPORT at man tager hensyn til den
Vi skal sikre at der findes en NIRA’S-RAPPORT at man lytter til deres anbefalinger
Vi skal sikre at DOF og DN er hørt og at man lytter til deres anbefalinger.
Vi skal sikre at der tages hensyn til de mere end 24 fredede/truede dyrearter som findes i området
JORDFORURENING SKAL RENSES OP (der er kræftfremkaldende stoffer i jorden og stoffer der kan give ufrivillige aborter m.m.)
REGLER for FREDSKOV,$3 SØER, OVERDREV skal overholdes
BEFÆSTNINGSGRAD ifb. Med oversvømmelse (man bør ikke bygge mere eller tættere end i dag og så vidt muligt undgå asfaltbelægning da det
bivirker at regnvand ikke kan løbe af)
TRAFIK : BOLIGMÆNGDEN og dermed befolkningstilvæksten skal afstemmes , så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling (Udgå trafikkaos med
tilhørende køer og færdselsuheld, sikre sårbare trafikanter etc.)
Venlig Hilsen
SVALEBO

Høringssvar 18: Borger, adresse ukendt
Se bilag A.2
Modtaget Dato: 02-09-2021 13:51

Hej
Jeg har hjulpet

med at lave et ide oplæg for Jonstruplejren som jeg vedlægger.

For mig er det særligt vigtigt at naturen i Jonstruplejren beskyttes, at trådhegnet erstattes af et levende hegn og at vejene i og omkring
består.
Mvh

9

Høringssvar 19: Bofællesskabet Storkøbenhavn
Se bilag C
Modtaget Dato: 05-09-2021 09:46

Til rette vedkommende!
På baggrund af opfordringen til at komme med input og ideer i forbindelse med den planlagte omdannelse af Jonstruplejren til boligområde
tillader vi os herved at præsentere et bofællesskabsprojekt.
Projektet har som ambition at etablere et bofællesskab rettet mod mennesker med handicap i det storkøbenhavnske område.
Ganske kort om projektet:
Projektet er igangsat af en bred gruppe af forældre på vegne af en større kreds af forholdsvis unge mennesker med fysiske/lettere psykiske
handicap.
Vores ønske og håb er – i samarbejde med Kristelig Handicapforening – at etablere bofællesskabet som en selvejende institution baseret på
tanken om bæredygtighed, universelt design og et kristent værdigrundlag båret af hensynet til det enkelte menneske.
Det er en kendsgerning, at der for målgruppen er et stort behov for at få eget hjem i et bofællesskab. Et ønske der er svært at opfylde som
følge af lange ventelister i de bestående bofællesskaber kombineret med kun få kommunale initiativer på dette område.
Forældrekredsen bag de unge arbejder på frivillig og ulønnet basis på at opføre bofællesskabet under friplejeboliglovgivningen.
Arbejdet er alene baseret på de kræfter og kompetencer samt det netværk, vi hver især har til rådighed, inkl. ’pro bono’ sparring med
professionel bygherrerådgiver.
Vi kalkulerer med, at det samlede projekt vil løbe op i et større tocifret millionbeløb.
Vi er lige nu i dialog med en række fonde, der tidligere har vist interesse for at yde økonomisk støtte, ligesom vi arbejder på at indhente
tilsagn om donationer og lån fra private med sympati for vores projekt.
Det skal bemærkes, at Kristelig Handicapforening har givet tilsagn om, at de vil støtte projektet ved at stille et pænt stort lånebeløb til
rådighed på favorable vilkår.
I vedlagte pjece har vi mere detaljeret beskrevet og skitseret, hvordan bofællesskabet kunne folde sig ud set fra et overordnet perspektiv. Det er
vigtigt at understrege, at vi med projektet vil skabe en model for fremtidens bofællesskaber, som opføres til gavn og glæde for mennesker med
handicap.
Skulle der på denne baggrund være mulighed for at pege på en placeringsmulighed i Jonstruplejren, hvor bofællesskabet kunne opføres, hører vi
meget gerne derom.
Hvis der er behov for en uddybning af projektet, kommer vi i sagens natur gerne til et møde.
På forhånd tak for en positiv modtagelse af vores henvendelse.
Venlige hilsner
Bofællesskabet Storkøbenhavn
Kjeld Pedersen, formand
Henrik Hansen, næstformand
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Høringssvar 20: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 05-09-2021 17:20

Jeg er stor fortaler for at genbruge stadion anlægget
Og hallen til gavn for almenvellet og miljø
Mvh
Sendt fra min iPhone

Modtaget Dato: 05-09-2021 17:24

Hej
Tænker der også er mulighed for at genbruge de udmærkede klagøringværksteder
Der forefindes til evt. senior værksted mm.
Mvh
Sendt fra min iPhone

Modtaget Dato: 05-09-2021 17:31

Hej
Vil lige gøre opmærksom på
dele af lejren har været anvendt til øvelser ( opvisning) med brandslukning og test af
forurenende køretøjer.
Der kan derfor ikke bygges
alle steder uden dyr oprensning.
Mvh
Sendt fra min iPhone
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Høringssvar 21: Borger, Måløvhøjvej, Ballerup
Modtaget Dato: 09-09-2021 07:59

Henvendelse fra Måløvhøjvej , 2750
, biolog, boende i området siden 1947
Hej kommune
Dejligt at vi får et fint skov nærmråde at besøge. Godt at kommunen er indstillet på at være lydhør.
Det er et smukt kuperet naturområde, som des mindre det bliver berørt af byggeriet des bedre.
Tidligere har vi haft fornøjelse af at kunne benytte sportshal på området til badminton og har haft fornøjelse at kunne benytte
sproglaboratorium. Således fælleslokaler vil være dejligt og gennemgang, sti til cykel og gang, til skoven vil blive værdsat.
Kunne der etableres mindre boligerne til seniorer med fællesfaciliteter, så vil villaer kunne blive ledige.
Så en bekymring: Pas på at ikke brændsluknings rester i jorden eller anden forurening kommer til at belaste vort
drikkevandsindvinding og bliver Ballerups 'hovedpine' .
Venlig hilsen

Høringssvar 22: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 10-09-2021 07:33

Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis
det blev solgt samlet., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesprocenten må
ikke være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren
mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder
indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed
forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerneog børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man
bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.,
Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog
med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige
hegnsafgræsninger til erstatning., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/
Østerhøj området., Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der
skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Der etableres et
tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje.

Med venlig hilsen
Jonstrupvej
2750 Ballerup
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Høringssvar 23: Borger, Måløvhøjsvej, Ballerup
Modtaget Dato: 10-09-2021 09:24

Hej
Her er mine input til bebyggelse på Jonstruplejren.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet:
Jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis man bevarede idrætshallen og banerne, som alle borgere i kommunen kunne nyde godt af.
Hvis der kom en lokal cafe (ala Iglo) hvor folk kan mødes og samles fx. efter en tur i skoven
At der bliver itænkt opbygning af en daginstitution i Jonstruplejren, så presset ikke stiger yderligere på de omkringliggende daginstitutioner
At der tænkes over at etablere stisystemer ind og ud af området
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter:
Eksisterende grønne område i- og udenfor Jonstruplejren skal bevares - Jeg er særligt bekymret for etablering af nye veje og trafik.
At man bygger der hvor der i forvejen er sokler, og max. bygger i 2 plan, med respekt for naturen og naboerne til området
Venligst
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Høringssvar 24: Borger, Svalebo, Ballerup
Modtaget Dato: 12-09-2021 10:13

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.,
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder.,
Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet
kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende
skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og
de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve
oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende
områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan i hele lejren. Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også
for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter,
hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover,
husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.,
Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.,
Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og
nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har
mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen og
fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og
skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej
håndteres, så kødannelse begrænses.
Vi skal sikre at der findes en VVM-RAPPORT at man tager hensyn til den
Vi skal sikre at der findes en NIRA’S-RAPPORT at man lytter til deres anbefalinger
Vi skal sikre at DOF og DN er hørt og at man lytter til deres anbefalinger.
Vi skal sikre at der tages hensyn til de mere end 24 fredede/truede dyrearter som findes i området
JORDFORURENING SKAL RENSES OP (der er kræftfremkaldende stoffer i jorden og stoffer der kan give ufrivillige aborter m.m.)
REGLER for FREDSKOV,$3 SØER, OVERDREV skal overholdes
BEFÆSTNINGSGRAD ifb. Med oversvømmelse (man bør ikke bygge mere eller tættere end i dag og så vidt muligt undgå asfaltbelægning da
det bivirker at regnvand ikke kan løbe af)
TRAFIK : BOLIGMÆNGDEN og dermed befolkningstilvæksten skal afstemmes , så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling (Udgå trafikkaos
med tilhørende køer og færdselsuheld, sikre sårbare trafikanter etc.)
Med venlig hilsen
svalebo
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Høringssvar 25: Borger, Lærkevangen, Ballerup
Modtaget Dato: 13-09-2021 07:38

> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og
Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller
forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer
kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der
foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå
som selvstændige punkter i rammelokalplanen., Faste belægninger begrænses til et minimum af for at begrænse overfladevand ved
skybrud, snerydning og saltning og for at bevare skovpræget.
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere.,
Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i
Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og
altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området., Skab steder for ophold mellem husene. Understøt fællesskaber og uformelle fællesarealer. Sammenhængende
naturarealer. Bevarelse af skovpartier og rammeplantninger. Plan for vedligeholdelse af disse udover nuværende træers levetid.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.,
Løbebanen og fodboldbanen bevares.
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets
beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset
Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to
mindskes., Trafikafvikling via Fuglehavevej er problematisk. Hvis det er eneste mulighed bør det gennemtænkes nøje hvordan. Den
ligger på kanten af åbent afgræsset landskab som har stor natur- og herlighedsværdi. Hvis den bliver omlagt til egentlig færdselsåre
med cykelstier og fortove vil den blive en barriere ud mod helt centrale værdier ved landskabet
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Lærkevangen
> 2750 Ballerup
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Høringssvar 26: Borgere, Svalebo, Ballerup
Se bilag D
Modtaget Dato: 13-09-2021 18:07

Vedlagt til høring.
Venlig hilsen

Høringssvar 27: Borger, Måløvgårdssvej, Ballerup
Se bilag E
Modtaget Dato: 13-09-2021 20:35

Hej
Ide:
Der skal åbnes ved Fuglehavevej ved det korte stykke indtil Jonstruplejren og laves vej frem til Kildesvinget.
Videre over til Skotteparken og videre frem til Nordbuen og så kan trafikken komme på klausdalsbrovej
Fordele:
Aflastning af Jonstrupvej/Måløv Parkvej. En ekstra udgang fra Lejren da mange billister skal til Industri området
og nogle til motorvejen mod København og dermed også aflaste Frederikssundsvej.
Ulemper:
En masse beboere bliver kede af at få en vej forbi deres område.
Der skal flyttes nogle hestefolde, som måske kan kompenseres andre steder.
Der skal laves en ny vej op til Nordbuen – som i dag er mark.
Økonomi:
Det meste af vejen er næsten klar mangler omkring 100-200 meter
Se vedhæftede billede Nordbuen.JPG
Venlig hilsen
Måløvgårdsvej
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Høringssvar 28: Borger, Vibeskrænten, Ballerup
Modtaget Dato: 14-09-2021 07:49

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i
højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets
forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres,
herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan
klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –
200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.,
Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.,
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej
håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.

Med venlig hilsen
Vibeskrænten
2750 Ballerup
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Høringssvar 29: Borger, Vibeskrænten, Ballerup
Modtaget Dato: 14-09-2021 19:50

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i
højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets
forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres,
herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan
klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –
200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.,
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej
håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.

Med venlig hilsen
Vibeskrænten
2750 Ballerup

18

Høringssvar 30: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 16-09-2021 16:49

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.,
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder.,
Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan
nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende
skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de
fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve
oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende
områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Der bygges
parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende
beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i
Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have
fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på
Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks.
gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens
område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt
tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt
dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning.,
Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår
som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen
og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og dermed
befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk
forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt., Der etableres et
tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på
tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses.,
Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.

Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup
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Høringssvar 31: Borger, Måløvgårdssvej, Ballerup
Modtaget Dato: 17-09-2021 08:30

Hej
Hermed en ide:
Hvis der bliver åbnet op til Fuglehavevej på det korteste stykke, så kan Fuglehavevej aflaste Jonstrupvej lejrens indgang.
Hvis man så laver ensrettet i sløjfen inde i lejren, så er det kun halvdelen af de nye beboere der vil køre af Fuglehavevej.
Fordele:
Dem der sætter børn af ved skolen vil køre af den gamle vagt ind og ud.
Hvis Fuglehavevej bliver med cikaner, bump eller andre besværligheder bliver trafikken minimal og kunne aflaste
vagten som udkørsel på de to spidsbelastninger morgen og eftermiddag.
Ulemper:
Beboere skal afgive noget af deres mark.
Beboere får mere trafik end i dag
Vejen skal gøres bredere
Økonomi:
Der skal laves 300 meter mere asfalt + cikaner og bump (småpenge i dette tilfælde).
Hilsen
Måløvgårdsvej
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Høringssvar 32: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 17-09-2021 15:41

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt
Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede
og beskyttede områder., Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører
skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i
bygge-og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., De små stier og veje bør bevares som de er igennem natur
området fra Fuglehavevej og ind i skoven, da en udvidelse uværgeligt vil fælde meget gamle træer. Desuden vil det ødelægge
området for skovbørnehave og de åbne hytter til overnatning. Søen ved kommunens udlejningshytte har i forvejen svære kår som også søerne på marken har det - særligt efter de tørre år. Ved mindskelse af Jordområder - vil der komme endnu mindre vand
til disse områder og medføre farer for helt udtørring af disse søer, hvor mange fugle bygger rede og hvor gøssene lander om
foråret for at hvile. I forvejen er insektlivet faldet urovækkende over markerne og i skoven. Man kan gå en tur på en time og kun se
gankse få insekter. Det er sket på få år. Hvis man begynder at "rode" i området med store maskiner mv og fjerne dele af området så vil insektlivet taget yderligere skade.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesprocenten må ikke være
højere end i de omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og
den omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse
respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og
dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og
børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven.,
Der bygges maksimalt 150 –200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares,
da de giver et unikt og særligt præg til området., Mener ikke at området kan klare mange boliger - uden at det indvolverer
ændringer af veje - hvilket vil ødelægge hele området. Både naturmæssigt - men også støj og fare. I forvejen er Jonstrupvej en
farlig vej, hvor alt for mange kører for stærkt -og det skulle nødig blive værre
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Stiområder mv. etableres, så de åbner op
til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere
naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering
af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets
beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset
Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses.

Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup
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Høringssvar 33: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 17-09-2021 16:33

Hej
Tak for en interessant workshop omkring trafik og mobilitet i går.
Der var iflg. mine observationer mere eller mindre enighed i de forskellige grupper om hvad vi ikke ville ha og hvad der ikke fungerede i dag. Men
det var som forventede straks noget svære at finde den samme enighed i mulig løsninger da vi kommer fra forskellige områder der hver især bliver
berørt forskelligt af projektet
Jeg bor på Jonstrupvej
som er lige overfor hovedindgangen til Jonstruplejren og har boet her i mere end 20 år. Med 4 nu store børn der både gik
på BNS og Østerhøjskolen kender jeg alt til de på nogle områder yderst problematiske og farlige trafikale forhold for specielt de bløde trafikanter.
Disse forhold ville ikke kunne klare et yderligt pres fra den kommende Jonstruplejre uden en totalløsning af disse forhold
Jeg har de sidste 9 år arbejdet hjemmefra og har brugt området flittigt på alle tider af døgnet. Og med udgangspunkt i blandet bebyggelses af +250
boliger vil det give en betydelig belastning i specielt morgen timerne indtil ca. kl 9. Derefter er der forholdsvis stille på vejene indtil om
eftermiddagen hvor folk begynder at komme hjem fra job, men dette er spredt udover en længere periode og virker derfor ikke så voldsomt som om
morgenen
På gårsdagens møde var der en god dialog omkring de mulige tiltag der kunne tages i form af ophøjede cykelsti, nedsat fartgrænse i de tæt
bebyggede områder, optimalt mere end en ind/ud kørsel til lejren, alternativ løsning til de eksisterende buslommer etc. Men jeg syndes ikke der var
den store interesse i at diskutere problematikker i kun at anvende den eksisterende. Så derfor sender jeg mine tanker og ideer omkring lige dette
punkt:
Den mest optimale afvikling af trafikken fra Jonstruplejren ville uden tvivl være at etablere til og frakørsel i begge ender af Jonstruplejren
Alternativt kunne der etableres ensrettede indkørsel, færdsel på lejren samt ensrettede udkørsel et andet sted end indkørslen. Samtidige
med at man etablerede en dedikerede højresvings bane ind til lejren for den trafik der kommer på Jonstrupvejen fra Ballerup. Man kunne ved
denne løsning og etablere en fodgænger overgang ved udkørslen og over til Nørrevej, så bløde trafikanter kunne krydse vej Se følgende
skitse
En mulighed kunne også være at etablere en 5-benet rundkørsel inden på indkørselsområdet af lejren
Det ville formentlig også være gavnlig for trafikken at rykke busstoppestedet der ligger nærmest lige i det mest håbløse sving på Jonstrupvej
Jeg tror ikke på de forslag der har været med en lysregulering ved hovedindgangen da den ikke løser problematikken ved svinget Jonstrupvej/
Måløvgårsvej. Og der vil også i spidsbelastnings perioderne blive kødannelser på begge sider af krydset der så vil genere de and stikvejes
tilkørsel til Jonstrupvej

Regards
Partner
Phone
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Høringssvar 34: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Se bilag F
Modtaget Dato: 18-09-2021 21:22

Høringssvar vedrørende Jonstruplejren
Se den vedhæftede fil.

Venlig hilsen
Tvendagervej
2750 Ballerup

Høringssvar 35: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Modtaget Dato: 19-09-2021 09:33

Hej. Her kommer endnu et input

Påstand:
Ballerup Kommune vil godt være en grøn kommune.

Idé:
At udnytte undervisningslokalerne i lejren og flytte kommunens naturvejlederen ud i lokalerne. samtidig kan man fjerne lidt af hegnet
ind mod skoven. Så kan vejlederen vise folkeskoleklasserne noget natur, som er enestående med både planter og dyr ude i naturen
og samtidig lave undervisning inde på skolen. Der vi med tiden komme naturlige dyreveksler ind i området med hjorte og andre dyr.

Fordele:
Det giver ro på i lokalområdet, når kommunen klart signalerer, at nogle naturområder bevares urørt.
Der er noget reelt at vise frem, og man er tæt på skov og vandhuller, samtidig med, at der er undervisningsfaciliteter
Lokalerne kunne i aftentimerne anvendes til AOF-kurser eller til foreningslokaler. (Spejder, jagt, ornitologer og andre naturbrugere.)

Ulemper:
Ingen, bortset fra at der måske er noget areal, som ikke kan bebygges.
mange hilsner
Tvendeagervej
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Høringssvar 36: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Modtaget Dato: 19-09-2021 09:52

Hej
Her kommer dagens forslag nr. 2.

Påstand:
Trafikken ind og ud af lejren skal ikke være et trafikalt problem

Ide:
Jonstrup vej kunne spærres ved nr. 235/242, så kun bussen kan køre igennem

Fordele:
Der er ikke længere gennemkørende trafik, som belaster området
Der spares store anlægsudgifter til rundkørsler eller trafiklys og udvidelser af veje.
Der skal ikke ekspropieres
Skolevej m.m. bliver sikker

Ulemper
Beboerne i det indespærret område kan kun køre ud til Måløv Parkvej og videre til Måløv/Værløse, med mindre at de cykler.
Beboerne op til spærring kan kun komme fra Ballerup (Frederikssundsvej) men det gør de jo i forvejen.
mange hilsner

Tvendagervej
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Høringssvar 37: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 20-09-2021 12:48

Kære Ballerup Kommune!
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.

Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet. Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger. Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare
vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere
om at bevare disse. Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve
oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.

Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder, dvs der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod
kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende skov. Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener
også for nærtliggende beboere. Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten
afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare. Der bygges
maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.

Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber. Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer. Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning. Løbebanen og
fodboldbanen bevares.

Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der etableres et tilstrækkeligt antal
parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende
veje., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses.

Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup
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Høringssvar 38: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 20-09-2021 22:40

Input angående bebyggelse og anvendelse:
Miljøhensyn bør anses som en bunden opgave, som ikke kan afviges.
Bebyggelsesprocent bør baseres på areal, der reelt kan bebygges.
Byggefelter bør sikre udsigt og aftensol til så vidt muligt alle.
Billige ejerboliger.
Individuelle haver.
Uklippede naboskel som alternativ til klippede hække.
Offentlig beplantning, der bærer frugt, nødder, bær og blomster.
Evt. genbrug af nogle af de gamle bygninger til (kreative) værksteder, man kan leje og til forskelligt småerhverv og “work from home”
kontorpladser.
Mvh

Høringssvar 39: Borger, Svalebo, Ballerup
Se bilag G
Modtaget Dato: 21-09-2021 02:32

Hej med jer
Så er der et lille forslag mere her fra mig.
Mange hilsner

Høringssvar 40: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Modtaget Dato: 21-09-2021 12:12
Til Byplan Ballerup kommune
Jeg er som en af de nærmeste naboer til Jonstruplejren naturligvis meget optaget af, hvad fremtiden bliver for området.
Vi flyttede hertil for at få ro og være tæt på naturen, og sådan tror jeg de fleste i området har det. Så for mig er det meget vigtigt, at naturen i Jonstruplejren
prioriteres højt og bevares., så de grønne arealer med fredskov, søer og overdrev og dermed biodiversiteten beskyttes.
Jeg er overbevist om at området ikke kan tåle en for høj bebyggelsesprocent. Det vil ødelægge naturen og der er ikke trafikforhold til at modtage den øgede
trafik, så der bør ikke bygges mere eller tættere end i dag i lejren.
Der bør ikke bygges højt, da hele området rundt om lejren ligger flere meter lavere. Jeg vil foreslå, at der ud mod de omkringliggende veje ikke bygges i højden,
dvs. at der skal bygges i et plan, og at der væk fra disse veje max bygges med 1 etage (evt. rækkehuse). Jeg kunne forstille mig, at der vil kunne bygges ca.
200 boliger i området. Boliger der er bygget i materialer, der passer til området. Det er også meget vigtigt, at der bevares/plantes træer ud mod de
omkringliggende veje for at bevare privatlivet. Se evt. forslag fra
og
ang. boliger og placering, hvor der er mange gode ideer.
Den oprindelige politiskole kunne evt. bruges til institution (evt. børn, ældre, handicappede) eller evt. uddannelsesinstitution, hospice, bofællesskab mm.. Den
oprindelige kantine kunne evt. bruges som fælleshus til hele området også til os naboer. Sportshallen bør bevares og også gerne fodboldbanen, da vi mangler
idrætsfaciliteter.
Der er forurenede grunde i lejren, som naturligvis bør renses.
Ang. trafikforhold, vil jeg anbefale rundkørsel ved den eksisterende udgang og ikke ny stikvej ud til Tvendagervej, det kan vejen ikke bære. Her kan man med
fordel udnytte p-pladsen i Jonstruplejren til trafik til børnehaven Villa Blide og Ballerup ny skole. For at nedbringe transittrafik er det en god ide med
indsnævringer i vejene omkring lejren, se det godt trafikforslag fra
Håber mine betragtninger bliver taget til efterretning, og at vi kan bevare det smukke område, vi bor i.
MVH
Tvendagervej
2750 Ballerup
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Høringssvar 41: Borger, Lærkevangen, Ballerup
Se bilag H
Modtaget Dato: 21-09-2021 22:18

Kære Ballerup Kommune!
Hermed fremsendes ideer og forslag vedr. Jonstruplejrens fremtid:
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger.
Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder.
Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan
nedsives lokalt.
Vandtilførslen til søerne skal bevares eller forbedres. Som nabo til Jonstruplejren ønsker jeg, at de eksisterende drænrør og grøfter, som tilfører vand til
søerne i- og uden for lejren opretholdes. Der findes f.eks. et drænrør, som tilfører vand til ”Den uhegnede sø”, der ligger ud for Lærkevangen 9 - 11.
Den sø har min interesse fordi den ligger delvist på min grund. I søens nordlige ende udmunder et rør, som tilfører vand fra et dræn, hvis udbredelse jeg
ikke kender. Når det har regnet løber vand ud af røret og ned i søen. Se vedhæftede foto 1. I søens østlige side udmunder en grøft, som i perioder
tilfører vand fra særligt våde omkringliggende områder. I søens sydvestlige side findes en overløbsbrønd. Når vandstanden bliver høj nok, løber vand via
et rør til en anden sø ved Lærkevangen 1. Den sø er igen forbundet med en tredje sø på Svalebo 6 - 10. Det er af afgørende betydning for søernes
eksistens og dyrelivet, at vandtilførslen ikke reduceres eller afbrydes. Eventuelle fremtidige ændringer i vandtilførslen til søerne f.eks. med opsamlet
regnvand bør ske sådan, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt og således, at den fremtidige vandkvalitet ikke bliver til skade for dyrelivet i eller
omkring søerne.
Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder.
Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse.
Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige
punkter i rammelokalplanen.

Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges.
Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder.
Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende skov.
Der bygges parcelhuse/kædehuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan.
Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere.
Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de
trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare.
Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer/kædehuse og lavt tæt byggeri.
Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.

Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel.
Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber.
27

Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.
Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning.
Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området.
Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen og fodboldbanen bevares.

Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning.
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling.
Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte.
Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere
på de tilstødende veje.
Støjgener minimeres.
Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses.
Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.

Med venlig hilsen
Lærkevangen
2750 Ballerup
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Høringssvar 42: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Se bilag I
Modtaget Dato: 22-09-2021 23:23

Hej ,
Som I har vist ved flere kvarter bl.a. Digtergården så er en udkørsel rigeligt.
Se vedhæftede men I stedet for I ødelægge andre kvarter så hold denne til en udkørsel.
Det er rigeligt.
Mvh.
Fuglehavevej
2750 Ballerup

Høringssvar 43: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Se bilag J
Modtaget Dato: 22-09-2021 14:06

Hej Kommune
Vedr. omdannelse af Jonstruplejren til en nyt boligområde.
Vedr. de trafikale tiltag, så er der i dag kun en indkørsel til trafikken ind og ud af lejren.
Jeg vil foreslå at der åbnes med mindst en indgang til biler mere end den nuværende hovedport.
Dette ville være hensigtsmæssigt i forhold til at afvikle trafikken på en mere ensartet måde og fordele belastningen af trafikken på de
omkringliggende områder.
Der kan være mange senarier, og nedenunder ar to forslag.
1. Der etableres en ekstra indgang via Fuglehavevej ind i området fra enden af fuglehave vej.
2. Der etableres en helt ny vej som grovskitsen nedenunder viser med rød streg.
Denne trafik tænker jeg bliver til kørsel udelukkende til og fra lejrens beboer, og at uvedkommende kørsel frabedes.

Med venlig hilsen
Jonstrupvej
2750 Ballerup

Høringssvar 44: DN Ballerup
Se bilag K
Modtaget Dato: 26-09-2021 17:49

Hej Anette
Jeg ved godt at helhedsplanarbejdet er startet forfra.
Derfor vedhæfter jeg DN Ballerups indput både til plan og miljørapport til brug i det videre arbejde.
Med venlig hilsen
Bjarne Frimann Skov
Formand DN Ballerup
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Høringssvar 45: Borger, Søndervej, Ballerup
Modtaget Dato: 23-09-2021 20:19

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Jeg mener at fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det
blev solgt samlet. Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner,
samt Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger. Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de
fredede og beskyttede områder. Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal
parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt. Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres. Der
må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder. Der foretages en ny kortlægning af
områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen. Desuden mener jeg at der skal tages hensyn til dyrene der bor i området i dag. Lys mængden i området om
natten bør ikke øges (undgå lysforurening).
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Her mener jeg at bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges.
Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder. Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis
op til 2 plan. Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere.
Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i
Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare. Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form
af villaer og lavt tæt byggeri.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber. Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området. Løbebanen og fodboldbanen
bevares.
En tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling skal sikres - hermed mener jeg:
Skoleveje for områdets skoler skal forbedres, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning. Boligmængden –
og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling. Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte. Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger skal ske frivilligt. Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at
områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje. Støjgener fra trafik og evt. byggerier skal minimeres.
Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses. Hyppigere busdrift bør indføres så
behovet for egen bil nummer to mindskes.
Med venlig hilsen
Søndervej
2750
-Søndervej
Tlf:

2750 Ballerup
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Høringssvar 46: Borger, Andelshusene, Ballerup
Modtaget Dato: 23-09-2021 10:06

Bevar Jonstrup-lejrens landzonestatus
Ballerup Kommune kan gøre en markant og væsentlig indsats for at bevare biodiversiteten i Danmark ved at opretholde
Jonstruplejrens landzonestatus.
Statens boligselskab “Freja” kan kun gennemføre sine byggeplaner hvis Ballerup Kommune beslutter at at gøre Jonstruplejren til
byzone i den kommende lokalplan. Lige nu ligger området i landzone og kan ikke benyttes til bymæssig bebyggelse.
Alle lovpriser Jonstruplejrens enorme naturværdier, både æstetisk, landskabsmæssigt, og når det gælder biodiversiteten.
Disse værdier kan bedst bevares hvis området forbliver landzone og bliver en naturlig udvidelse af Jonstrup Vang og den grønne
Måløvkile.
Da amterne blev nedlagt i 2007 blev hovedansvaret for forvaltningen af Danmarks natur overført til kommunerne. Derfor skal Ballerup
Kommune leve op til sit ansvar og fastholde Jonstruplejrens landzone-status i sit kommende lokalplanforslag.
Venlig hilsen,
Andelshusene
2750 Ballerup
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Høringssvar 47: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 23-09-2021 21:27

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt
Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede
og beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal
parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres.,
Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og
der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny
kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som
selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Området bør underlægges
nogle krav der giver et fælles og ensartet præg så området kommer til at fremstå sammenhængende og alligevel med variation.
Dette håb sammen med de øvrige ønsker for det fremtidige område ville være en oplagt opgave for en ambitiøs
arkitektkonkurrence. Lad os få nogle kompetente, kreative
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt
arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn
til nuværende naboer., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Løbebanen
og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Støjgener minimeres.
Lydhørhed, respekt for områdets nuværende beboere og den gode dialog
Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup

32

Høringssvar 48: Borger, Lærkevangen, Ballerup
Modtaget Dato: 23-09-2021 22:33

> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i
højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets
forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen.
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren
mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for
nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses
efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne
henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver
et unikt og særligt præg til området.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen
omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.,
Løbebanen og fodboldbanen bevares.
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området,
således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres.,
Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses.
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Lærkevangen
> 2750 Ballerup
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Høringssvar 49: Borger, adresse ukendt
Se bilag L
Modtaget Dato: 23-09-2021 23:43

Hermed mine ideer og input til omdannelsen af Jonstruplejren vedhæftet.
Hilsen

Høringssvar 50: Borger, Søndervej, Ballerup
Modtaget Dato: 24-09-2021 12:37

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes hø ringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige lø sninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet. Beskyttelsesområdet og
naturkorridorer skal som minimum fø lge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter? Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der
reelt set kan bebygges. Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forø gelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i
Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og bø rneinstitutionerne, kan klare. Der bygges maksimalt 50-100 boliger i maksimalt 1-1,5 plan.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling?
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning. Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver
afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling. Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kø rer mere end det tilladte. Stø jgener
minimeres.

Med venlig hilsen
Sø ndervej
2750 Ballerup

Høringssvar 51: Borger, Søndervej, Ballerup
Se bilag M
Modtaget Dato: 24-09-2021 12:40

Kære Ballerup Kommune,
Vedhæftet er mit høringssvar til den forudgående høring for Jonstruplejrens omdannelse til beboelse.
Jeg håber at dette kan være et værdifuldt indspark i processen og jeg uddyber gerne såfremt dette efterspørges.
Mvh
Søndervej
2750 Ballerup
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Modtaget Dato: 24-09-2021 13:24

Høringssvar 52: Borger, Svalebo, Ballerup

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.,
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og
Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede
områder., Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende
skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og
anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og
efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen., Det undersøges, om
man vil kunne modtage støtte fra staten, fonde el. andre private eller offentlige aktører til at gøre det økonomisk muligt at lade området
blive et naturområde og indgå i statens målsætning om at udlægge mere af Danmarks areal til natur.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende
skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener
også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten
afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se
træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og
lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området., Boligmaterialer
udvælges ud fra miljø- og klimahensyn ligesom energiforsyningen til området bør være baseret på grøn energi og opvarmning
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt
arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til
nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog
med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til
erstatning., Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.,
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter,
som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og dermed
befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som
fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt., Der etableres
et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at
parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så
kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes., Der tages højde for trafikproblematikker fra starten af udviklingen af området, da der må forventes mange tunge køretøjer mv. under bygge-fasen. Tydelig
hastighedsskiltning på Jonstrupvej, etablering af hævet cykelsti i begge retninger på Jonstrupvej, flere/andre lyskryds og overgange og/
eller en tunnel etableres ved Jonstrupvej, så skolebørn kan færdes sikkert. Skolepatruljering kan også etableres med de lokale skoler.
Med venlig hilsen
Svalebo
2750 Ballerup
Tlf.:
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Høringssvar 53: Borger, Svalebo, Ballerup
Modtaget Dato: 24-09-2021 16:19

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og
Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare
vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere
om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve
oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren
mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan
klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –
200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og
sammenhæng i området.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området,
således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres.,
Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så
behovet for egen bil nummer to mindskes.
Bløde trafikanter får mulighed for sikkert at passere Jonstrupvej, eventuelt via tunneller eller lignende.
Med venlig hilsen
Svalebo
2750 Ballerup
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Høringssvar 54: Borger, Måløvgårdsvej, Ballerup
Modtaget Dato: 24-09-2021 23:42

Til Ballerup Kommune,
Hermed fremsendes input til omdannelse af Jonstruplejren.
Trafik
De trafik løsninger man laver ved krydset ved krydset ved Måløvgårdsvej/Jonstrupvej må IKKE tage plads fra og resultere i
ekspropriation af grunde. Generelt er anlæg af lyskryds/signalregulering ved dette kryds ikke at foretrække da disse er til
voldsom gene for de omkringboende. Samtidigt har lysreguleringer den uheldige effekt, at der i perioder med spidsbelastninger
(morgen/eftermiddag) vil dannes kø. Eftersom både Jonstrupvej og Måløvgårdsvej har en del indkørsler lige op til det uheldige
sving mellem Måløvgårdsvej/Jonstrupvej, frygtes det, at en lysregulering, ud over at være til gene i forbindelse med lyset, vil
danne situationer hvor det er svært at komme ud af sin egen indkørsel. I den hensigt er rundkørsler klart at foretrække da de
skaber en mere glidende trafik.
Bløde trafikanter skal adskilles fra hård trafik på både Jonstrupvej og Måløvgårdsvej vha. hævet cykelsti. Begge veje er
skoleveje, og kommunen er ansvarlig for sikkerheden på disse veje. Desuden rummer både Jonstrupvej g Måløvgårdsvej,
selvom de også betegnes som gennemkørselsveje, indkørsler direkte ud til disse veje, og vejene bør derfor sikres herefter.
Det er et kæmpe problem for hele området at der kun er én indkørsel til lejren. Der burde åbnes op for indkørsel til
Jonstruplejren andre steder, gerne i den modsatte ende af lejren, hvilket ville tage noget af presset fra det nedre område i
Jonstrup. Det er ikke holdbart at det ene, lille område i bunden af Jonstrup skal tage hele presset fra den indkørende trafik. Hvis
der ikke kan dannes to indkørsler, bør man begrænse byggeriet til maks. 100 boliger.
Hastigheden på Måløvgårdsvej (og også gerne Jonstrupvej indtil Fuglehavevej) bør nedsættes til 30 km/t. Det burde den være
blevet allerede nu, men med den ekstra trafik er det blot mere vigtigt. Det virker meget mærkeligt at der kun er en vejledende
hastighedsgrænse op til 50 km/t, når bumpene på Måløvgårdsvej egentligt er indrettet til 30 km/t. Det indbyder til at køre ulovligt
uden om bumpene i disse baner. En nedsættelse af den tilladte hastighed vil endvidere øge hele sikkerheden i området, det vil
være billigt og det vil resultere i at Måløvgårdsvej/Jonstrupvej ikke anvendes som gennemfartsvej ud til Frederikssundsvej.
Der bør anlægges vejbump hen over hele Måløvgårdsvej, ikke kun i midten af helle stationerne. Ofte er argumentet mod vejbump at det er til gene for busserne, men hvis man kan indrette Knastebakken med bump, selvom der kører busser, bør man
kunne gøre det samme på Måløvgårdsvej. Alternativt må man på anden måde sikre at biler ikke kan køre i bus-banerne. Evt.
kunne man anlægge en hævet flade som er så høj eller bred at kun busser kan køre over.
Man bør indtænke trafikale forbedringer og sikkerhed allerede inden anlægsfasen går i gang. Måløvgårdsvej og Jonstrupvej
som p.t. er eneste indgange til lejren vil blive enormt usikre at færdes på med tung trafik der kører til/fra lejren. Alternativt skal
lastbiler der kører til og fra lejren i anlægsfasen have meget snævre tidspunkter at køre i, således dette ikke falder sammen
med børn der cykler til/fra skole og til/fra fritidsaktiviteter.

Natur/Miljø

· Kommuneplan 2020 bør opdateres som bekrevet i borgerforslag ”Jonstruplejrens omdannelse fra Militær- til Naturrigt
boligområde”

Ballerup Kommune skriver selv i kommuneplan 2020, at man har bedømt at denne ikke indeholder forslag, der kræver
miljøvurdering/VVM.

For det første bør kommuneplan 2020 tilføjes et tillæg der retter op på den måde bebyggelsesprocenten beregnes (se borgerforslag
”Jonstruplejrens omdannelse fra Militær- til Naturrigt boligområde”). Tillægget til kommuneplan 2020 bør følges af en VVM
undersøgelse da påvirkningen selv med 250 boliger (som nævnt fra Frejas i forbindelse med borgermøde) vil påvirke det omgivende
Natura2000 område i både anlægsprocess og senere ved beboelse af så mange nye beboere i området.

For at sikre en grøn omstilling bør Ballerup Kommune presse på for at få fjernvarme udrullet i området i og omkring lejren.
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Lejrens udtryk

Man bør holde sig til at bygge hvor der allerede er eksisterende bygninger/sokler, og kun i 1 plan, maksimalt 1,5 plans højde.
Under anlægsfasen bør det sikres at der er adgang til området på de områder der ikke bebygges, således at beboere i
området udenom kan anvende området mens byggeriet står på.
Man bør bibeholde det eksisterende buede vejnet inde i lejren for at bevare det oprindelige udtryk. Det bør være et krav i
lokalplan at man ikke må regulere dette.
Området må ikke terrænreguleres. Dette for at bevare områdets oprindelige udtryk, men også for at passe på natur- og dyreliv.
Dette bør også reguleres i lokalplanen.
Se gerne ind i at bygge ældreboliger og f.eks. plejehjem (evt. privat, hvis ikke kommunalt?) der skaber minimal trafik i området,
og lægger minimalt pres på institutioner og skoler. Kildedal er langt bedre gearet til at rumme befolkningsvækst. Byg gerne en
blanding af alm. ældre boliger og bofællesskaber til ældre.
Med 24000 m2 nuværende bebyggelse på området, bør Ballerup kommune gå efter at bygge omkring 200 boliger. På
flyvestationen er gennemsnitsstørrelsen for boligerne 120m2. Dette vil resultere i 200 boliger på Jonstruplejren. Med 120 m2
som gennemsnit vil man dermed også kunne tiltrække ressourcestærke børnefamilier til området samtidigt med at der vil være
rig mulighed for at bygge til f.eks. ældre i form af små ejer/lejer boliger.
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området
.
Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.
fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.
Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Mvh,
Måløvgårdsvej
2750 Ballerup
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Høringssvar 55: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 25-09-2021 14:38

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet., Beskyttelsesområdet
og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras' og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger.,
Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder. Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes
direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller
forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav
til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og
efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de
områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt
byggeri i pletvis op til 2 plan. Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere. Kommunen skal dokumentere, at
antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og
børneinstitutionerne, kan klare. Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –
200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri. Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området., 1½ og 2
plans huse skal ikke bygges i kanten af lejren, da det vil være til stor gene for de grundejere, hvis haver/hestefolde, der ligger op til lejren. Ingen kan være
interesseret i, at føle sig "overbegloet" . De kan bygges inde i midten af lejren.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel. Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem
andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber. Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende
naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af
idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Løbebanen og fodboldbanen bevares., Ingen ekspropriation af folks grunde til stier eller veje - ej heller i skel.
Der er flere andre steder, hvor der kan åbnes op ned til skoven fra lejren end gennem folks haver/hestefolde. Vi er ikke interesseret i at få folk ind gennem vores
have og hestefolde. Det nuværende pigtrådshegn erstattes af et solidt naturhegn, der fører folk udenom private haver/hestefolde. Det private naturskabte krat og
træer langs vores grund ind til Jonstruplejren (og er på på vores private grund) forbliver og skal ikke fjernes for at åbne op. Fælles legefaciliteter/fælleshus laves
inde midt i lejren, hvor det er til mindst gene.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning. Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten –
bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det
tilladte. Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt. Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det
undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje. Støjgener minimeres. Afvikling af trafikken ved krydset
Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses. Hyppigere busdrift indføres, så behovet for egen bil nummer to mindskes.
En respektfuld og hensyntagen til natur, dyr og grunde uden at tvinge folk til ekspropriation.
Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup
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Høringssvar 56: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 25-09-2021 14:44

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.,
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder., Regnvandet skal
nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt,
Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare
vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse.,
Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige
punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de
områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges parcelhuse og tæt,
lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal
dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-,
skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges
maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området., Ingen huse mod kanten af lejren mod nabogrunde, da det vil være til stor gene, når man opholder sig i egen have.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks.
gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til
nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og
nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Idrætshallen genbruges og
indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen
og fodboldbanen bevares., Legefaciliteter og fælleshus bygges i midten af lejren. Ingen stisystemer gennem folks grunde eller i skel. Ingen grund til det, da
der er flere muligheder for at åbne op andre steder fra Jonstruplejren. Naturskabte krat og træer skal forblive og ikke "lide døden" for at åbne op. Det er
for beskyttelse af vores hestefolde. Også det krat og de træer, der står på private grund forbliver. Naturhegn kan erstatte pigtrådshegn og naturhegnet
laves således, at det føres væk fra private grunde. Det skal ikke opfordres til, at her kan "vi lige skyde genvej".
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og dermed
befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at
man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal
parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener
minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet
for egen bil nummer to mindskes., Der skal ikke bygges mere end veje/trafiknet kan bære.
At der bliver taget hensyn til natur, dyr og de omkringliggende grunde.
Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup
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Høringssvar 57: Borger, Lærkevangen, Ballerup

Modtaget Dato: 25-09-2021 19:17

Hej,
Hermed input til kommende udvikling af Jonstruplejren:
1. Vigtigt, at der ikke kommer til at være flere boliger, end at områdets veje kan bære den øgede trafik – grænsen er allerede næsten nået i
myldretiden
2. Boliger skal bygges, så de er afstemte til området, d.v.s. med en placering, tæthed og højde, der svarer til eksisterende bygningsmasse
3. Området skal integreres med det omkringliggende område, d.v.s. adgang for de eksisterende beboere til områdets fællesarealer
4. Meget gerne fælles faciliteter som idrætshal, selskabslokaler, legepladser m.v. Det omkringliggende område er bygget over en lang årrække
(fra 1950’erne og frem), og der er ikke tænkt fælles faciliteter ind i planen, overhovedet
5. Bevarelse af fredskov og øvrige naturattraktioner
6. I planlægningen skal der tages højde for, at der er tilstrækkeligt antal P-pladser inde på området – og pladser til de, der gerne vil gå en tur i
området. De omkringliggende veje har ikke kapacitet til, at de anvendes som offentlig P-plads
7. Der kunne opføres en stor andel af seniorboliger på området – det ville reducere trafikbelastningen i myldretiden og også belastningen af
området som helhed
Mvh
Lærkevangen
2750 Ballerup
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Høringssvar 58: Borgere, Søndervej, Ballerup

Modtaget Dato: 26-09-2021 10:29

Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller
- derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Der må ikke bygges i højder, der medfører
skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i byggeog anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og
efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres,
herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan
klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Niveauforskelle på
Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.,
Løbebanen og fodboldbanen bevares.,
Spændende arkitektoniske og bæredygtige løsninger prioriteres højt så den samlede bebyggelse fremstår som et unik bud
på fremtidigt kvalitetsbyggeri både i materialevalg og design.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området,
således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres.,
Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så
behovet for egen bil nummer to mindskes.

Med venlig hilsen
Søndervej
2750 Ballerup
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Høringssvar 59: Borgere, Fuglehaveevej, Ballerup
Modtaget Dato: 26-09-2021 20:42

Til rette vedkommende,
Som beboer i nærområdet til Jonstruplejren mener vi at det er vigtig at der sker en bæredygtig udvikling af Jonstruplejren. Dvs en
udvikling med fokus på samspillet mellem natur, boliger og naboer. Det er derfor væsentligt at der tages hensyn til fredskoven i
området, og at disse arealer ikke indgår i det areal der benyttes til at beregne det mulige areal at bebygge.
Det er væsentligt at der er et samspil for øje med de nærliggende villakvarterer, så hele området i sidste ende får et ensartet udtryk.
Dvs der efterstræbes at udstykke villagrunde eller bygge rækkehuse, og med en afstand mellem husene, svarende til det man finder i
de omkringliggende områder, og ikke som man ser ved moderne rækkehus byggeri. Byg så naturen er fokus og byggeriet er i
baggrunden. En bæredygtig udvikling af området inkluderer også en begrænsning af hvor meget området kan bebygges.
Da der under alle omstændigheder må forventes en stigning i trafikken på Jonstrupvej, så foreslår vi følgende:
At der ikke bebygges mere end at den nuværende vejforbindelse mellem Jonstruplejren og Jonstrupvej, vil kunne afvikle al
biltrafik ind til Jonstruplejren. Dvs at der ikke etableres en sekundær bilvej ind til Jonstruplejren.
Etablering og opgradering af stier til fodgængere og cykelstier mellem Jonstruplejren og de omkringliggende områder. Dermed
vil en del af den øgede trafik kunne afvikles som blød trafik. F.eks. ved at sikre cykelstier i begge retninger på Jonstrupvej.
Etablering af lyskryds i krydset Jonstrupvej/Fuglehavevej, som vil forbedre sikkerheden for bløde trafikanter der benytter dette
kryds som skolevej
Trafikafvikling på Måløvgaardsvej forbedres, så denne også medvirker til at aflaste den øgede trafik fra Jonstruplejren samtidig
med at trafiksikkerheden højnes. Dette inkluderer etablering af rundkørsel eller lyskryds i krydset Måløvgårdsvej/Måløvhøjvej, og
at der etableres venstresvingsignal i krydset Måløvhøjvej/Frederiksundsvej.
Det foreslås at hastigheden på Jonstrupvej og Måløvgaardsvej sænkes til 40 km/t for at øge sikkerheden for bløde trafikanter
samt at sikre at disse veje kun benyttes af lokal trafik.
Fuglehavevej

2750 Ballerup
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Høringssvar 60: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 26-09-2021 22:10

Kære Ballerup Kommune
Nedenfor har jeg 3 spørgsmål som jeg forventer indgår i Ballerup Kommunes overvejelser vedr. den fremtidig brug af Jonstruplejren.
Dokument: NOTAT OM ADMINISTRATION AF SKOVBYGGELINJEN IFM. TRANSFORMATION AF JONSTRUPLEJREN.
Juridisk notat. Ballerup Kommune. Dateret 08-sep-2020. Udarbejdet af COWI A/S.
I materialet fra COWI står der i fodnote 1: "Da der er tale om tidligere kaserneområde, er den nuværende placering ikke

i strid med naturbeskyttelseslovens § 17, da § 17, stk. 2, nr. 1, indeholder en undtagelse for " bestående
forsvarsanlæg"."
Spørgsmål 1: Har Ballerup Kommune overvejet at spørge ind til hvorfor en skole er at betragte som et forsvarsanlæg?
Dokument: Hensigtserklæring vedr. Ballerup Kommunes administration af skovbyggelinjen i udviklingsområdet Jonstruplejren.
Dateret 29-okt-2020. Udarbejdet af Ballerup Kommune
I dokumentet fra Ballerup Kommune står der at "Den eksisterende bebyggelse af barakker, værksteder mv. betragtes
som lovlig bebyggelse".
Spørgsmål 2A: På hvilken baggrund er det besluttet at eksisterende bebyggelse på Jonstruplejren er lovlig bebyggelse?
Spørgsmål 2B: Ligger der et skriftligt dokument der dokumenterer lovligheden af bebyggelsen på Jonstruplejren?
§17 skovbyggelinjen blev indført i naturfredningsloven i 1937 altså langt tid før bebyggelsen af Jonstruplejren i starten af
1950erne.
Selv med undtagelsen for "bestående forsvarsanlæg" kunne man argumentere at de bygninger der ligger nærmest
skoven i nord kun er indkvarteringsbarakker til en skole - hvilket kunne ligge hvor som helst og ikke behøvede at ligge
indenfor en skovbyggelinje. Og at kalde denne bebyggelse et forsvarsanlæg blot fordi den er betalt af forsvaret er nok at
strække begrebet forsvarsanlæg. Man kunne derfor forvente at forsvaret havde indhentet en dispensation for bebyggelsen
fra kommunen. Hvis en sådan dispensation ikke findes kunne man argumentere mod lovligheden af disse bygninger.
Spørgsmål 3: Kan kommune bekræfte lovligheden af bebyggelsen i den nordlige del af Jonstruplejren - ved fremlæggelse
af dispensation fra Ballerup Kommune?
Mvh
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Høringssvar 61: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Se bilag N
Modtaget Dato: 26-09-2021 22:38

Kære Ballerup Kommune
Vedlagt er mine svar på de 3 stillede spørgsmål med forslag til løsninger.
Mvh
Jonstrupvej
2750 Balleup.
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Høringssvar 62: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 26-09-2021 22:41

Til Ballerup kommune

26/9-2021

Emne: Jonstruplejeren
Indsendt af.

Jonstrupvej
Mail:
Mob.

I forbindelse med etablering at byggeri i den tidligere Jonstruplejr vil jeg gerne fremføre følgende synspunkter og ideer til den
fremtidige løsning.
Som meget nær nabo til området beboende Jonstrupvej
, har jeg naturligvis nogle personlige interesser i projektet. Efter at have
deltaget I workshops og borgermøder mener jeg dog at det er muligt at lave en helhedsplan hvor projektet bliver en gevinst for alle
parter. Således at de trafikale forhold bliver forbedret i forhold til i dag og det dejlige område bliver både passerbart, tilgængeligt og
et skønt boligområde for mange nye borgere.

· Trafikale forhold
o Det vigtigste for mig er at der ikke etableres lyssignal i det eksisterende sving mellem Jonstrupvej og Måløvgårdsvej.
Dette vil uvægerligt udgøre en væsentlig lysgener for flere eksisterende boliger, og som efterfølgende forklaret er
fuldstændigt unødvendigt. Jeg kan følge trafikken på allernærmeste hold og har nu konstateret at der reelt ikke er noget
problem med den eksisterende vej. Men det er et problem at man ikke kan komme til at holde og parkere når man har
ærinder til skole og Villa Blide. Dette kan løses via den eksisterende indkørsel til området og et afsætnings- og
parkeringsareal. Samme areal kan bruges til andre gæster til området.
Målevgårdsvej og Jonstrupvej trænger til renovering / opgradering allerede men dette kan gøres væsentligt billigere på
eksisterende vejareal, og her kan bussluse problematikken løses samtidigt.
I denne forbindelse også at etablere ” friktion” så gennemgående trafik ledes af MåløvParkvej og derved reducere
belastning sammenlignet med i dag. Det giver plads til trafik fra de nye boliger. Muligheden for en ekstra vej ind / ud
mellem eksisterende og Vibeskrænten bør dog overvejes for ikke at belaste enkelte eksisterende boliger for meget.
Jeg har ikke nogen konkret ide til cykelstier og deres placering i området, men vil gerne fremføre dette generelle
synspunkt, da jeg selv er cykelpendler dagligt til Brøndby.
Hvis man ønsker cykelpendlere frem for bilister, skal cykelstier give et vist direkte flow. Man vil eks. vis aldrig køre
gennem det nye område via Fuglehavevej for at kompensere for manglende cykelsti langs Jonstrupvej. Disse stier vil
blot fungere ind og ud af området. Et eksempel som paradoksalt nok er et af de værste steder at pendle på cykel i
Ballerup er fra Skovvej gennem Hold-An Vej, forbi Rådhuset, og videre sydover. Her er det så besværligt at være cyklist
at man nemt ender i bilen hvis muligt.

· Bebyggelse
o De principper som har været præsenteret fra workshops, hvor byggeri mod eksisterende boliger holdes lavt og evt.
højere mod midten. At man følger terrænet og genbruger eksisterende bygge placeringer i videst mulige omfang.
Denne adfærd vil give færrest gener, og et fantastisk nyt boligområde.

· Naturen
o Ved at følge de principper jeg har skitseret for trafik og byggeri bliver de værdifulde naturområder både bevaret og
tilgængelige.
Med venlig hilsen
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Høringssvar 63: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 26-09-2021 23:47
Til Ballerup Kommune
Fremsendelse af forslag til Ballerup Kommune i forbindelse med omdannelse af Jonstruplejren
Tak til Ballerup kommune for at sikre en længerevarende og inkluderende proces, hvor alle borgere får mulighed for at blive hørt. I den forbindelsen
vil jeg gerne indsende følgende pointer, som jeg håber vil blive taget til efterretning.
Området
Området er i dag en lidt isoleret yderdel af kommunen. Bevar derfor gerne både boldbane og gymnastiksal for at understøtte den pladsmangel til
foreningsliv, der ses i mange andre områder i kommunen.
I forhold til de kommende beboere og presset på skoler og institutioner, bør man allerede i starten af processen se ind i at omdanne Villa Blide til
vuggestue/børnehave for området. Den øgede boligmængde vil skabe et enormt pres på de i forvejen pressede institutioner i området, og man kan
ikke vente med at tilføre flere ressourcer til området indtil efter byggeriet er færdigt.
Der bør kun bygges, hvor der allerede nu er eksisterende bygninger, og kun i 1,5 plan højde. Dermed bør man opdatere kommuneplan 2020 hvor der
pt er angivet for området, at man kan bygge i 3. sals højde. Samtidigt er den nuværende udmelding fra Freja om at bygge 250 boliger er baseret på et
nuværende bebygget areal på 24.000 m2. Om ønsket at bygge på 24.000 kan dette nok lade sig gøre og stadig beskytte naturen og skabe en sikker
trafik afvikling, men boligerne skal indrettes med en gennemsnits størrelse på 120m2. Dermed er 250 boliger for højt sat, og man bør i stedet
nærmere satse på 200 boliger på området.
På området bør man gennem lokalplan regulering indtænke, at der skal bygges med så lidt asfalt/befæstede flader som muligt for at sikre miljøet og
nedsivning og f.eks. for at sikre tilførslen af vand til de våde områder der støder op mod lejren.
Trafik
Hvad angår trafik er dette et meget ømtåleligt og vigtigt emne. Mange borgere bliver både direkte og indirekte berørte af den øgede mængde trafik
der vil opstå – og mange borgere har børn der bevæger sig til/fra skole og fritidsaktiviteter. Det samme vil gælde for kommende beboere i
Jonstruplejren.
Hvis Ballerup Kommune sikrer Jonstrupvej og Måløvgårdsvej med påkrævet lavere hastighed samt foranstaltninger (bump/chikaner), samtidig med
at der anlægges hævet cykelsti, der kan sikre bløde trafikanter, vil det ikke nødvendigvis være nødvendigt at ændre på svinget på
Måløvgårdsvej/Jonstrupvej. Ved i stedet at se den overordnede trafiksikkerhed på hele strækningen, vil man kunne undgå både ekspropriation af
huse i dette sving, gener for naboer, der skal have lyskryds eller rundkørsler ved siden af deres matrikler, samt dyre anlægsarbejder.
Således bør bussluser på Måløvgårdsvej ændres til at have bump hele vejen over for at sænke hastigheden og gøre det så besværligt som muligt at
anvende vejen, hvilket sikrer så lidt gennemkørsel som muligt. Samtidigt bør kommunen indføre lavere hastighedsbegrænsning på Måløvgårdsvej
og Jonstrupvej. Gerne 30 k/t på Måløvgårdsvej og 40 km/t på Jonstrupvej (kan begrænses til T-krydset ved Fuglehavevej). Der bør placeres i hvert fald
én chikane eller bump på Jonstrupvej for at facilitere den lavere hastighed. Chikaner og bump udformes og placeres så der stadig er mulighed for
glidende trafik og fremkommenlighed for f.eks. udrykningskøretøjer, men den lave hastighed og chikaner skal sikre, at kun beboere i området
benytter vejen – og at den kørsel der foretages på vejen, sker med maksimal sikkerhed for øje da både Måløvgårdsvej og Jonstrupvej er skoleveje.
Med venlig hilsen,

Høringssvar 64: Borgere, Tvendagervej, Ballerup
Se bilag O
Modtaget Dato: 27-09-2021 08:33

Kære Ballerup Kommune
Som der er blevet opfordret til, skal vi hermed give vores forslag til udviklingen af Jonstruplejren. Se vedlagte brev.
Ønskes noget uddybet gør vi selvsagt gerne det.
Med venlig hilsen

Tvendagervej
2750 Ballerup
Mob.
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Høringssvar 65: Borgere, Tvendagervej, Ballerup
Se bilag P
Modtaget Dato: 27-09-2021 09:24

Hej Ballerup Kommune.
Vedlagt er borgerforslaget til omdannelse af Jonstruplejren, som vi bakker
op.
Venlig hilsen

Høringssvar 66: Borgere, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 27-09-2021 11:42

Hermed vores indspil til Jonstruplejren
1. Fortsat sikre naturen ved at bevare fredskoven, beskyttelsesarealerne omkring de fredede områder og korridorer.
2. Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning.
3. Beregn bebyggelsesomfanget til maks. 25% af det område, der ifølge loven må bebygges. Det indebærer, at fredskov, moser
overdrev og arealer beskyttet af skovloven og naturbeskyttelsesloven m.v. ikke indgår i arealet, som bebyggelsesomfanget beregnes
efter.
4. Der bygges parcelhuse og lavt byggeri i pletvis maksimalt 2 plan. Der bygges 150-200 boliger.
5. Det undersøges om beton og andre byggematerialer kan genbruges ved bygning af nye boliger. Det vil være mere bæredygtigt og
det kan også mindske den tunge trafik, når der skal nedrives og bygges.
6. Behold idrætshallen og åben op for brug af hallen for kommende beboere og beboere i nuværende områder omkring
Jonstruplejren.
7. Etabler foranstaltninger, som skaber sikker trafik på vejene i og omkring Jonstruplejren.
8. Undgå, at Jonstrupvej bliver gennemfartsvej for trafik til Frederikssundvej.
9. Lav et lyskryds/ fodgængeroverfelt på Jonstrupvej ved Fuglehavevej. Sikre de sårbare trafikanter.
10. Sikre at der er nok parkeringspladser til beboere og gæster i området, så der ikke parkeres i de omkringliggende veje.
11. Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til de nuværende naboer.
12. Anvend vejbelysning med sensorer, der kun tændes, når der er aktivitet på vejen. Mere bæredygtigt og se om vi kan undgå for
meget lysforurening.
13. Byg mindst et fælleshus, der kan benyttes af lokalområdet.
14. Byg flere sheltere i udkanten af området ud mod skoven.
15. Undersøg muligheden for at anvende grøn beplantning på tagene for at opsamle regnvand.
16. Anvend nuværende indkørsel til Jonstruplejren og undersøg hvad der giver den bedste trafikafvikling der.
17. Undersøg fremtidig befolkningstilvækst og sammensætning, så der er pasningsgaranti og plads til nye elever på nærliggende
skoler.
Venlig hilsen
Fuglehavevej

Høringssvar 67: Borger, Kratlodden, Måløv
Se bilag Q
Modtaget Dato: 27-09-2021 13:30

vh
Kratlodden
2760 Måløv
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Høringssvar 68: Borger, adresse ukendt
Se bilag R
Modtaget Dato: 27-09-2021 13:48

Hej,
Hermed et input til udviklingen af Jonstruplejren.
Mvh.

Høringssvar 69: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 27-09-2021 14:00

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.,
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder., Regnvandet
skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt,
Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare
vådområder., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå
som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten
af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges
udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i
pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal
dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende
veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på
Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks.
gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens
område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt
tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt
dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning.,
Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår
som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen
og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger
sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så
kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.,
Ved anlæg af Cykelsti på Jonstrupvej skal fortorve gøres smallere, så Ekspropiation undgås. - Det skal stadig være muligt at parkere på vejen, så ingen
høje kantsten ved cykelsti - bred hvid linje kan bruges.

Med venlig hilsen
Jonstrupvej
2750 Ballerup
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Høringssvar 70: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Se bilag P
Modtaget Dato: 27-09-2021 16:38

Hej
Jeg sender hermed mit forslag til at løse trafik udfordringerne på Jonstrupvej og Tvendagervej, som både tilgodeser beboerne på
Tvendagervej, Ballerup Ny Skole og andre.
Mvh

Tvendagervej

, 2750 Ba

Høringssvar 71: Borger, adresse ukendt
Se bilag S
Modtaget Dato: 27-09-2021 16:52

Hej,
Hermed input til udviklingen af Jonstruplejren.
Mvh.

Høringssvar 72: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Se bilag T
Modtaget Dato: 27-09-2021 16:58

Hej
Hermed sender jeg mit borger forslag vedrørende naturen i Jonstruplejren.
Dette forslag er delvist inspireret af mit samarbejde med
Jonstruplejrens fremtid.
Mvh

, Tvendagervej

og DN - Ballerup i forbindelse med borgerforeningen

, 2750 Ballerup
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Høringssvar 73: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 27-09-2021 20:50

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet., Beskyttelsesområdet og
naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger.,
Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes
direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres.,
Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og
efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder,
der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod
kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse
respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se
træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.,
Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem
andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et
højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.,
Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af
idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende tiltag,
som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt
antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener
minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil
nummer to mindskes.

Med venlig hilsen

Jonstrupvej
2750 Ballerup

Høringssvar 74: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Se bilag U
Modtaget Dato: 27-09-2021 22:02

Hej,
Se vedhæftede dokument. Men ser vi på Kratvej så håndterer denne 2.395 biler om dagen.
Jonstrupvej / Måløvgårdsvej håndtere først det samme med 30% stigning af trafikmængden.
Så vi skal flytte mere trafik mod Måløvgårdsvej så kan den ekstra trafik håndteres.
se dokumentet
Mvh.
Fuglehavevej
2750 ballerup
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Høringssvar 75: Borger, Drosselvænget, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 08:34

> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives
lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives
lokalt, Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges,
og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse.
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses
efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne
henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt
tæt byggeri.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt
dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til
erstatning., Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.,
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter,
som passer ind i områdets udtryk.
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.,
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej
håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Drosselvænget
> 2750 Ballerup

Høringssvar 76: Borgere, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 16:58

Høringssvar vedr. Jonstruplejren
Vi er blevet opmærksom på, at der er blevet stillet forslag om etablering af en lysregulering ved Nørrevej/Jonstrupvej . Det bekymrer
os meget, da vi bor på en af hjørnegrundene ud til det omtalte vejkryds.
Vi frygter, at vi generelt vil blive generet af det kraftige lys f.eks i soveværelset som vender ud til Jonstrupvej . Derudover frygter vi for
støjen fra de mange biler og lastbiler som starter og stopper.
Mvh.
Jonstrupvej
2750 Ballerup
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Høringssvar 77: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 17:10

Jeg har fra starten fulgt med i Freja Ejendommes ønske om at omdanne Jonstruplejren til et beboelsesområde.
Jeg er opmærksom på- og kan godt forstå, at det vil tjene et godt formål at lave en cykel- og gangsti fra Jonstruplejren til Fuglehavevej,
sådan at der bliver forbindelse med den eksisterende grussti til Kildesvinget.
Min ejendom Fuglehavevej ligger over for grusstien til Kildesvinget. Mit hus og carport ligger i den ene side af haven og en sø ligger i
den anden side. På den måde vil en sti fra lejren til Fuglehavevej opdele min grund i to dele og hele herligheden vil gå tabt.
Jeg er 89 år og håber, at kommunen ikke vil udsætte mig for sådan et indgreb. Jeg vil gerne leve mine sidste år i det hus jeg har boet i
siden 1974.
Jeg foreslår, at den påtænkte sti i stedet føres fra Jonstruplejren gennem skoven til Fuglehavevej nord for min nabos ejendommen på
Fuglehavevej og
På den måde kommer stien til at ligge på offentligt område.
Venlig hilsen

Fuglehavevej ,
2750 Ballerup

Høringssvar 78: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 28-09-2021 19:59

Hej Ballerup Kommune.
Jeg syntes, at man skal bevare vejen ind til Jonstruplejren, samt lave en veje ind fra Fuglehavevej.
Med venlig hilsen
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Høringssvar 79: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 20:21

Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
>
> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i
højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets
forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen.
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren
mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den
naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at
antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-,
skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i
skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt
arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn
til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt
dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til
erstatning., Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.,
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter,
som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen og fodboldbanen bevares.
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger sker frivilligt., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så
kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.
>
> Fokus på bedre trafikale forhold på måløv parkvej så den bliver mere attraktiv som trafikåre og kan aflaste Jonstrupvej - bedre
mulighed for i ydertidertiderne at komme ud fra måløv parkvej til frederikssundsvej
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Fuglehavevej
> 2750 Ballerup
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Høringssvar 80: Borgere, Fuglehavevej, Ballerup

Modtaget Dato: 28-09-2021 20:30

Indlæg fra beboerne på Fuglehavevej

.

Vi har fulgt debatten om udviklingen af Jonstruplejren og hilser det meget velkomment at en del mennesker kan få lov at bosætte sig i en så fin grøn
oase.
Vi bor for enden af Fuglehavevej og anbefaler helt klart, at der etableres gang- og cykelsti ud fra Jonstruplejren og forbindes med Fuglehavevej og
det omkringliggende sti-system.
Det benyttes allerede i dag flittigt af cyklister og gående bl.a. som genvej til Skovvej. Dertil kommer der løbende en del ekskursioner til
skovbørnehave, bålpladser, shelters og andre gode rekreative aktiviteter som området er indrettet til at håndtere på fineste vis.
Efter man sløjfede den lille p-plads nede i skoven oplever vi selvfølgelig en øget P-plads udnyttelse ud foran de huse der, som vores, ligger tættest
på sti-systemet. Det fungerer dog rigtigt fint og er ikke noget problem.
Vi håber blot på, at til- og frakørsel fra Jonstruplejren i fremtiden begrænses til at være for cykler og gående som sti-system der supplerer det
eksisterende sti-system og vi undgår at åbne den vej for øget biltrafik, som kan udfordre den natur og de rekreative aktiviteter der er i området i dag.
Mvh
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Høringssvar 81: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 20:43

> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i
højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets
forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen.
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres,
herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan
klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –
200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.,
Løbebanen og fodboldbanen bevares., Der tænkes i også at tiltrække et mere pengestærkt segment og at man qua den unikke
beliggenhed har mulighed for at sætte et højere prisniveau for området
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.,
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Jonstrupvej gøres mere trafiksikker og tryg for de mange børn og
cyklister i området og så meget biltrafik som muligt ledes mod Måløv Parkvej. Gør hellere krydset ved Måløv
Parkvej/Frederikssundsvej mere attraktivt end krydset ved Jonstrupvej/Ballerup Byvej
>
> Af hensyn til det naturskønne og rolige område der eksisterer i og omkring Fuglehavekvarteret ned mod skoven, som er årsagen til
at mange har valgt at bosætte sig her, skal der holdes fast i tanken om kun en udgang fra Jonstruplejren (der hvor den er i dag).
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Fuglehavevej
> 2750 Ballerup
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Høringssvar 82: Borger, Fuglehavevej, Ballerup

Modtaget Dato: 28-09-2021 21:26

>
> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører
skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i byggeog anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og
efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen., Der skal laves en
VVM undersøgelse og der skal undersøges for forurening, herunder PFOS
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Kommunen skal dokumentere, at antallet af
boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerneog børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven.,
Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da
de giver et unikt og særligt præg til området.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.,
Løbebanen og fodboldbanen bevares., Alle bygninger skal bygges klimavenligt, dvs. 0-energihuse eller bedre. Der skal bygges i
materialer som passer ind i naturen, dvs. undgå beton/stål/glas-look og undgå store hvide/lyse bygninger
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Ekspropriation
mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at
det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af
trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for
egen bil nummer to mindskes., Der bør være en lavere hastighedsgrænse på Jonstrupvej f.eks. 30 km/t - og hastighedsbegrænsende
tiltag som på Kratvej. Der skal være en delebilsordning.
>
> Frivilligcafé hvor lokalområdets beboere kan mødes og som varetages af frivillige.
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Fuglehavevej
> 2750 Ballerup
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Høringssvar 83: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Se bilag V
Modtaget Dato: 28-09-2021 21:30

Kære Ballerup Kommune
Her har I et høringssvar.
Mvh

Høringssvar 84: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 21:45

Hej

Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Jeg håber at der på området vil komme et stisystem som vil lede noget af cykel- og gangtrafikken væk fra Jonstrupvej samt give lettere adgang til skoven og fx
Ballerup Ny skole.
Desuden håber jer at bebyggelsen vil fremme et socialt fællesskab som fx rækkehuse med mindre haver, store fællesarealer og et stort fælles hus, som måske
også kan være til rådighed for resten af områdets beboere - dermed vil bebyggelsen også bringe en fordel for os nuværende beboere i området.

Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Jeg synes der skal gøres noget for at man kan fornemmer stedets historie og lave god kontakt til skoven. Jeg foreslår at det gøres ved at bibeholde enkelte
bygninger eller anlæg og lave en god skovlegeplads - sidstnævnte vil også være en god værdi for lokalområdet.

Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Lad det fx. være et krav til udviklerne af området at bebyggelsen skal være bæredygtig med øje for lavt energiforbrug.
mvh
Fuglehavevej
2750 Ballerup

58

Høringssvar 85: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 22:03

Kære Ballerup kommune
Tak for at give borgerne mulighed for at blive hørt i forbindelse med det kommende byggeriet i Jonstruplejren.
Jeg har deltaget i rundvisninger på Jonstruplejen i både 2019 og 2021, og det er en stor glæde at Ballerup kommune og Freja, har
ændret i planerne om antal boliger fra 750 til 250.
Jeg har i den forbindelse gjort mig nogle tanker om dyre/planteliv og trafikken, som vil blive påvirket af det nye byggeprojekt.
Der blev nævnt til rundvisningen onsdag den 8. september, at der er foretaget biologiske undersøgelser på lejrens område, for at
sikre sjældne dyre og planters overlevelse, hvilket er meget positivt. Det fremgik ikke af oplægget om disse undersøgelser er blevet
foretaget i årets forskellige måneder og på døgnets forskellige timer, for at få et retvisende billede af det lokale dyre og planteliv. Jeg
håber at der taget højde for diverse variationer, da undersøgelserne er blevet foretaget. Det er lige præcis den fantastisk naturen i
Jonstrup, der er årsag til at vi valgte at flytte til Jonstrup for tre år siden.
250 nye boliger vil uvilkårligt betyde mere trafik i lokalområdet. Jeg er en af de beboere, der er optaget af at der tages hensyn til de
bløde trafikanter, både dem der er på vej til og fra skole, arbejde eller skal ud og nyde naturen eller lufte hunde.
Personligt er jeg tilhænger af en løsning, hvor Jonstruplejren forbindes med Fuglehavevej via en gang/cykelsti, som ledes ned til
Jonstrupvej, som kan passeres med et lyskryds. Med andre ord, at det eksistende lyskryds flyttes fra Søndervej til Fuglehavevej, så
det sikre de blødetrafikanter der skal benytte stien ved Klakkebjerg/Østerhøj til skole, sport eller butikker i Måløv.
Ved at lave en sti mellem Jonstruplejren og Fuglehavevej, vil det også give mulighed for gensidig brug af rekreative områder, jeg
synes det kunne være hyggeligt, hvis der der blev mulighed for at der blev åbnet et café eller en isbutik i Jonstruplejren, evt. nede ved
den gamle benzintank, som er meget charmerende.
Med venlig hilsen
Fuglehavevej
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Høringssvar 86: Borger, Søndervej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 22:29

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Jeg mener at fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis
det blev solgt samlet. Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres
intentioner, samt Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger. Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at
beskytte de fredede og beskyttede områder. Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt. Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller
forbedres. Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder. Der foretages en ny
kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som
selvstændige punkter i rammelokalplanen. Desuden mener jeg at der skal tages hensyn til dyrene der bor i området i dag. Lys
mængden i området om natten bør ikke øges (undgå lysforurening).
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Her mener jeg at bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges.
Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder. Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i
pletvis op til 2 plan. Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere.
Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i
Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare. Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i
form af villaer og lavt tæt byggeri.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber. Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området. Løbebanen og fodboldbanen
bevares.
En tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling skal sikres - hermed mener jeg:
Skoleveje for områdets skoler skal forbedres, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning. Boligmængden
– og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling. Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte. Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger skal ske frivilligt. Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at
områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje. Støjgener fra trafik og evt. byggerier skal
minimeres. Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses. Hyppigere busdrift
bør indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.
Med venlig hilsen,
Søndervej
2750
--
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Høringssvar 87: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 28-09-2021 23:16

Kære Ballerup Kommune,
Hermed forhøringssvar vedr planlægning af Jonstruplejren:
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Bebyggelsesprocenten bliver den samme som i de omkringliggende områder.
Der bygges udelukkende i 1 plan
Man skal kunne se træerne henover husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven.
Der bygges 100 - 150 boliger i form af villaer og lavt tæt bebyggelse (såsom rækkehuse, klyngehuse).
Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere.
Sportshal og boldbaner bevares og udbygges med andre udendørs faciliteter – der etableres tilhørende parkeringspladser i
umiddelbar nærhed af sportshallen
Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.
Boligmængden afstemmes i forhold til, hvad naturen, institutioner og veje kan bære så udvikling af området ikke bliver en
økonomisk belastning for Ballerup Kommune.
Der etableres gang- og cykelsti ud af lejren via Vibeskrænten uden at ødelægge fredsskov
Pigtrådhegnet fjernes ud mod Jonstrupvang skoven og erstattes af naturlig hegn efter aftale mod andre private grundejere
Fastholde at Fuglehavevej er en stille vej hvor mange går og cykler fra et rekreativt område til et andet, her tænkes på
Østerhøj Naturpark og Jonstrupvang skoven
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling. Der skal
være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte.
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og
skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?

Der skal være plads til, at naturen kan trives mellem boligerne (herunder, men ikke begrænset til overdrev, §3 søer, moser,
yngle- og rasteområder)
Fredskoven og de mindre skovarealer beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet.
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer (f.eks. den grønne kile) bevares som minimum følger Naturbeskyttelsesreglerne og
deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger. Respekter beskyttelsen af truede dyr og
planter.
Byggeriet begrænses til soklerne for de nuværende bygninger for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder.
Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger og hindrer oplevelsen af landskabets niveauforskelle
Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at
bevare disse.
Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau
og sammenhæng i området og skaber sammenhæng med landskabet.

Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Beregn bebyggelsesomfanget til max. 25 % af det område, der ifølge loven må bebygges. Det indebærer, at fredskov, moser,
overdrev og arealer beskyttet af skovloven og naturbeskyttelsesloven m.v. ikke indgår i arealet, som bebyggelsesomfanget
beregnes efter.
Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad
naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare.
Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller. Derfor skal parkeringspladser o.a.
belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt
Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres.
Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder.
Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at
bevare disse.
Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne
skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Gøre gennemkørsel fra Måløv Parkvej via Måløvgårdsvej-Jonstrupvej til Ballerup Byvej og retur, ulovlig i myldertiden og
besværligt resten af tiden for at reducere gennemkørende biltrafik
Cykelsti i begge retninger langs hele Jonstrupvej med fysisk adskillelse af biler og cykler/bløde trafikanter, udføres
enten som fortov plus cykelsti eller som cykel-og gangsti.
Etablere lysregulering i krydset Fuglehavevej – Jonstrup vej
Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to
reduceres .
Venlig hilsen
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Fuglehavevej

Ballerup

Høringssvar 88: Borger, Måløvgårdsvej, Ballerup
Se bilag W.1 og W.2
Modtaget Dato: 28-09-2021 23:55

Til byplanafdelingen
Vedlagt fremsendes høringssvar med ét bilag vedrørende de fremtidige planer for Jonstruplejrens bebyggelse.
Med venlig hilsen
mobil

Høringssvar 89: Borger, Måløvgårdsvej, Ballerup
Se bilag X
Modtaget Dato: 29-09-2021 00:03

Ballerup kommune
Byplanafdelingen
Jonstruplejren
Hermed vedhæftet høringssvar fra
Vh
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Høringssvar 90: Borger, Drosselvænget, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 08:54

Til Ballerup Kommune

Jonstruplejren, omdanne til boligområde.
Skolevejen:
Beskyt vores børns skolevej.
Nu kommer der mere trafik på Jonstrupvejen, så i fremtid skal vores børn over vejen,
samtidig med en endnu større trafikmængde, for at komme til Østerhøjskolen.
Især om morgenen bliver det farligt.
Samt ad Tvenagervej til Ballerup Ny Skole.
På Jonstrupvej og Måløvgårdsvej bliver der meget mere trafik.

Forurening.
Beskyt vores drikkevand.
Foretag oprensning af farlige stoffer.
Det skal være klart, hvem der bliver ansvarlig for oprensningen.
Det skal kontrolleres, at oprensningen bliver foretaget korrekt.
Byggeprocent:
Der må kun medregnes areal, som der kan/må bygges på.
Ikke medregne fredsskov – mose- vand m.m.
Bebyggelse:
Højst bygge i 2 etager.
Naturen:
Undgå at ødelægge vores pragtfulde natur.
Ved byggeriet at tage hensyn til naturen.
Sikre efter byggeriet, at naturen kan overleve.
Med venlig hilsen
Drosselvænget
2750 Ballerup
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Høringssvar 91: Borger, Jonstrupvej, Ballerup

Modtaget Dato: 29-09-2021 09:46

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt
Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til
vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal
bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder.,
Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare
disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve
oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen., Undersøgelse af vigtige svampe, planter og
insekter der er i området.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Man
skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200
boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området.,
Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Idrætshallen genbruges
og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets
beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Jonstrupvej er ikke beregnet til
meget trafik. Etabler mange effektive bump på Jonstrupvej, så biltrafik fra Værløse til Frederikssundsvej flyttes til Måløv Parkvej der jo er bygget til meget mere trafik og højere hastighed end Jonstrupvej. IKKE flere lyskurve på Jonstrupvej!

Med venlig hilsen
Jonstrupvej
2750 Ballerup
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Høringssvar 92: GF Fredegaarden
Se bilag Y

Modtaget Dato: 29-09-2021 09:05

Til Ballerup Kommune
På vegne af Grundejerforeningen Fredegaarden fremsendes hermed foreningens høringssvar vedr. Jonstruplejren. Se vedhæftet.
GF Fredegaarden ser frem til en konstruktiv dialog om Jonstruplejrens omdannelse. Vi er beboere, der købte vores ejendom pga. af
områdets værdier og kvaliteter; tæt på ”rigtig” natur, begrænset trafik og et generelt stille område. Vi ønsker om ingen
omstændigheder en devaluering af disse værdier og kvaliteter. Hvis dette høringssvars ideer, forslag og begrænsninger følges, er det
vores overbevisning, at samspillet med den ”nye” nabo vil fungere tilfredsstillende.
Mvh. Erik Kalledsøe, Formand

Høringssvar 93: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 29-09-2021 14:12

Overvejelser i forbindelse med planerne om boliger i Jonstruplejren :
Et bæredygtigt byggeri, hvor hensynet til klima og miljø er overskriften for valg af antal boliger, valg af materialer (genbrug,
genanvendelighed,holdbarhed), energiformer- solpaneler, varmepumper- samspillet med omgivelserne, trafik til og fra området,
børnesikkerhed, mulighed for fællesskaber - torve, pladser, fælleshuse, delebiler ( + el-ladere) organiseret, kompetent arbejdskraft.
Det er vigtigt, at kommunerne stiller bæredygtige krav til byggeri for på den måde at vise producenter af materialer, at klimaindsatsen
er alvorligt ment. Mvh
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Høringssvar 94: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 16:27

> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i
højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets
forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen.
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres,
herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan
klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –
200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring
området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et
fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en
del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.,
Løbebanen og fodboldbanen bevares.
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.,
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej
håndteres, så kødannelse begrænses.
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Fuglehavevej
> 2750 Ballerup
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Høringssvar 95: Borger, Søndervej, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 17:04

Sendt fra min iPad
Start på videresendt besked:

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner,
samt Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller
forbedres., Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder.,
Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere
om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning.
Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget
beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke
være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan.,
Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad
naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Der bygges maksimalt
150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning
med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Stiområder mv.
etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen
omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og
nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning.,
Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.,
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der
skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp.
trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området,
således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener
minimeres., Undgå ekspropriation
Flyt lyssignal fra Søndervej til Fuglehavevej da det er en mere naturlig skolevej.
Evt. asfalter stien over for Fuglehavevej mod Østerhøj og skolen.
Med venlig hilsen
Søndervej
2750 Ballerup
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Høringssvar 96: GF Krogshøj
Se bilag Z
Modtaget Dato: 29-09-2021 17:31

Hermed høringssvar omkring Jonstruplejren fra Grundejerforeningen Krogshøj.
Med venlig hilsen
Henrik Schultz-MikkelsenFormand for GF Krogshøj

Høringssvar 97: Borgere, Svalebo, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 19:50

Hej
Her er vores input til omdannelse af jonstruplejren, som jeg håber vil komme i betragtning.

Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Hegnet omkring lejren fjernes
Sportsfaciliteter - såsom løbebane og hal - bibeholdes og inddrages i den nye byplan
Stisystemmer etableres så der bliver god adgang og gennemgang, med respekt for naturen og omkringliggende eksisterende
bebyggelse
Ved at sikre en gennemtænkt trafik ind i området med respekt for den eksisterende bebyggelse - herunder undgå at Jonstrupvej
bliver gennemfartsvej for trafik til frederikssundsvej

Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Der skal være luft i den nye bebyggelse og åbne areal for at afspejle/bevare den omkringliggende natur.
Der skal opføres 1 planshuse, grund udstykning og anden "let" bebyggelse som også afspejler den
omkringliggende bebyggelse.
For ikke at få for meget trafik og for at bibeholde det naturskønne område bygges der ikke mere end 200 boliger
Naturlegeplads opføres som samlingssted for de mange børn i området, i materialer der afspejler den omkringliggende natur.

Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal
indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Med venlig hilsen
Svalebo

2750 ballerup
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Modtaget Dato: 29-09-2021 20:28

Høringssvar 98: Borger, Fuglehavevej, Ballerup

TRAFIKAFVIKLING
Det foreslåes at ind og udkørsel for biler til og fra lejren sker til Jonstrupvej som vi kender i dag , og samtidig gøre Jonstrupvej til stillezone og minimere
lysten til at anvende den til gennemkørselsvej fra fx
Måløv/Værløse.- med chikaner og max hastighed 40 km. - samme udkørsel har i lejrens aktive periode været tilstrækkelig som trafikåre.
Udbyg Måløv Parkvej ved krydset omkring Frederikssundsvej så venstresvingsbanen er længere og med grøn Venstre svings pil så fx
morgentrafikken fra Måløv og Værløse glider nemmere og hurtigere her (der er få huse der støder op til Måløv Parkvej, så her vil yderligere trafik
forstyrre mindst) og desuden er der på Måløv Parkvej etableret tunnel så de bløde trafikanter sikkert kan færdes til og fra Måløv.
På den måde vil færre af de biler der i dag bruger Jonstrupvej bruge Måløv Parkvej , og i stedet kan der blive plads på Jonstrupvej til den trafik der skal
til/fra lejren forbindelse med opførsel af ca. 150-200 boliger.
1 ind- og udkørsel fungere andre steder i kommunen for biltrafik – bla i området ved Østerhøjvej/Måløv parkvej og ved beboelseskvarteret
Digterparken – så ødelæg ikke naturen og området med nye til kørselsforhold omkring Fuglehavevej kvarteret eller andre steder for biltrafik.
Der skal tages hensyn til den grønne kile og området i almindelighed – adskil sårbare trafikanter fra tungere trafik og sikre særligt skolebørn en tryg,
sikker og velfungerende trafikafvikling – så undlad tanken om at man skal kunne komme i bil til/fra lejren andre steder fra end fra Jonstrupvej - det vil i
den grad ødelægge et naturskønt område.
TRAFIKSIKKERHED:
Det foreslåes at lave en gang- og cykelsti fra Jonstruplejren i det hjørne der fører ned til skoven og stierne ved shelters området – Det vil sikre at
cyklende og gående kan komme i skoven sikkert den vej – kan komme sikkert videre over mod Ballerup rideskole, Borupgård gymnasie og også
komme ud til Fuglehavevej som trafikalt fortsat kun skal være for beboerne her og begrænset, hvilket giver en rolig og sikker vej for gående og
cyklende over mod Måløv og Østerhøj området med skoler mv – for enden af Fuglehavevej/Jonstrupvej skal det sikres at børn og voksende kan
kommer sikkert over vejen, fx med en fodgængerovergang/hævet spæreflade (ikke lyskryds)
Biltrafikken skal på ingen måde øges på Fuglehavevej – vi vil have en fortsat sikker adgang til og fra skoven for alle bløde trafikanter og bruger af den
grønne kile og skoven.
Det er meget vigtigt at bevare den omkringliggende natur og anvendelse af et naturskønt område.
Med vores 26 år i området oplever vi en skov med stor aktivitet både i hverdagen og weekend – der er en skovbørnehave hvor børn dagligt sættes af
og hopper på for enden af Fuglehavevej , folkeskoleklasser på tur bruger ofte indgangen fra Fuglehavevej til skoven – i weekenden holder mange biler
parkeret på Fuglehavevej som bruger skoven til familieture, fødselsdage, rollespil, shelters mm og
Kommunen har allerede anerkendt det skal være et område uden biltrafik ved for enden af Fuglehavevej at have sat et skilt om unødigt indkørsel
forbudt for biler/knallerter op - dette for at sikre adgangsforholdene til skoven bedst muligt for cykler og gående. Så lad adgangen til og fra skoven for
enden af Fuglehavevej alene være for gående og cyklenden - det vil tjene området bedst og har fungeret rigtig godt i mange år
Vh
Fuglehavevej
Ballerup
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Høringssvar 99: Borgere, Lærkevangen, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 20:39

Til Byplan

Lidt tanker vedr. Jonstruplejrens fremtid:

Jonstruplejren burde slet ikke bebygges, men burde tilføjes til Jonstrupvang skov, for at bevare den dejlige natur, truede dyrearter og
planter maximalt.
Skal der bygges, burde det ske ved Kildedal station, hvor der jo både er god offentlig trafik, samt er tæt på Frederikssundsmotorvejen
og Frederikssundsvej.
Men HVIS der absolut skal bygges, bør det højst være 1½ etage og maximalt 200 boliger.
Der bør også lægges afstand imellem hus klyngerne, så naturen fortsat vil dominere i området.
Bebyggelses procenten skal IKKE regnes ud af det samlede areal, men fratrækkes Fredskov, $3 områder, søer, hængesæk mv.
Der skal være harmoni mellem hele bebyggelsen, så der skal være en samlet plan over hvad der bygges, så det ikke stikker i alle
retninger og det skal være i harmoni med naturen.
Da fredskov, søer mv ikke skal berøres, skal den kommende bebyggelse placeres i de i dag bebyggede områder.
Al fredskov, overdrev, samt diverse søer, skal selvfølgelig bevares som de er i dag.
Evt. eksproprieringer til mindre stier og mindre veje ud af området, skal det ske frivillig af de berørte beboere, nogle kunne måske
være interesseret i at sælge.
AL forurening der er på området skal fjernes og ikke bare skjules med membraner osv. Og det skal ske inden der bebygges.
Trafikken på Jonstupvej er i dag allerede for høj og farlig for krydsende cyklister/fodgængere især skolebørn. Det er ikke til at komme
ud på Frederiksssundsvej fra Jonstrupvej om morgenen, så trafikken fra Jonstruplejren bør ledes af Måløvparkvej.
Venstresvinget på Måløvparkvej ud på Frederikssundsvej, skal udvides, så der kan komme flere biler gennem i hver bølge.
Venlig hilsen
Lærkevangen
Jonstrup

Høringssvar 100: Jonstruplejrens Fremtid
Se bilag Æ.1 og Æ.2
Modtaget Dato: 29-09-2021 21:08

Til Ballerup Kommune
Borgerforeningen Jonstruplejrens Fremtid har udarbejdet en række visioner for Jonstruplejrens udvikling som er yderst relevante for
den helhedsplan som kommunen netop er i gang med at gennemføre en forhøringsprocess for.
Bestyrelsen har indsamlet 45 underskrifter fra borgere, der alle tilkendegiver støtte til visionernes indhold.
Vedlagt er selve visionerne samt en pdf med samtlige underskrifter til dokumentation.
På vegne af bestyrelsen i Borgerforeningen Jonstruplejrens Fremtid
Torben Jensen
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Høringssvar 101: Borger, Jonstrupvej, Ballerup

Modtaget Dato: 29-09-2021 21:18

Jeg bliver bekymret over at høre et forslag om en lyskurv i krydset Nørrevej/Jonstrupvej.
Jeg bor på dette hjørne. Som vores hus ligger ville en lyskurv give store gener med lys ind ad husets vinduer, ligesom vores have ville
blive domineret af ubehageligt lys fra en lyskurv.
Så ingen lyskurv i dette kryds, tak!
mvh.
Jonstrupvej

Høringssvar 102: Borger, Søndervej, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 21:20

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.,
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal
parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges
i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i
bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten
af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges
udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i
pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal
dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende
veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven.,
Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt
og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og
seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk
niveau og sammenhæng i området., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.,
Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende
naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et fælleshus,
som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i
Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og dermed
befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk
forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at
områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset
Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.

Med venlig hilsen
Søndervej
2750 Ballerup
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Høringssvar 103: Borger, Lærkevangen, Ballerup
Se bilag Ø
Modtaget Dato: 29-09-2021 21:50

Kære Ballerup Kommune
Vedlagt høringssvar om med input om Jonstruplejen.
-Med venlig hilsen
Lærkevangen
2750 Ballerup
Mobil;

Måløv

Høringssvar 104: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 21:55

Ang. trafikken på Jonstrupvej.
Stop anvendelsen af Jonstrupvej som gennemkørselsvej fra Værløse til Frederikssundsvej.
Få samtidig bilernes hastighed sænket til 50 km/time - eller gerne mindre mindre.
Flyt gennemkørslestrafikken til Måløv Parkvej, som er beregnet til mere og hurtigere trafik.
Lav gode chikaner på Jonstrupvej:
- mange effektive bump
- brosten (virker ved Måløv kirke)
- buslommer med huller der er så brede at personbiler falder i
- gør vejen smallere
Vejskilte med henstillinger virker desværre ikke på fortravlede bilister.
mvh.
Jonstrupvej
2750 Ballerup

Høringssvar 105: Borger, Svalebo, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 21:59

Jeg vil gerne generelt set bakke op om det høringssvar som min grundejerforening, Fredegården, har afgivet.
Jeg vil meget gerne have nye naboer i Jonstruplejren. Men jeg håber det kan ske under hensyntagen til den eksisterende natur og
trafikforholdene. Nye venner til mig og mine børn, ja tak! Men ikke for mange ﾛ ?\u-8694 ?
Vi har ikke ret mange (udendørs) samlingssteder i Fuglehavekvarteret og jeg ville elske at få en naturlegeplads eller lignende i
'baghaven'.
Til slut vil jeg gerne rose kommunalbestyrelsen og forvaltningen for en grundig og åben proces i forbindelse med høringen. Selvom jeg
som småbørnforælder ikke har prioriteret at deltage i workshops m.v., har det været spændende at følge.
Med venlig hilsen
Svalebo
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Høringssvar 106: Borgere, Lærkevangen, Ballerup
Modtaget Dato: 29-09-2021 23:08

Til Ballerup Kommune
Høringssvar vedrørende omdannelse af Jonstruplejren.
Som nabo med have optil til Jonstruplejren har vi følgende ideer og bekymringer.
Vi værdsætter meget områdets ro og nærhed til naturen, hvilket er enestående for et boligområde så forholdsvis tæt på
København.
Derfor finder vi det særdeles vigtigt, at der i helhedsplanen for Jonstruplejren tages hensyn til følgende:

Naturen
· Det er helt centralt at bevare og beskytte naturværdierne herunder fredskoven, moser, søer, overdrev, de mindre
skovarealer og dyrelivet.
At der bevares naturkorridorer af hensyn til dyrelivet, som samtidig vil give en fornemmelse af ro, rummelighed og
at bo i naturen.

·
·

Man skal kunne se træerne hen over husene og altid have fornemmelsen af, at bo i skoven.

·

At byggeriet begrænses til nuværende sokler, for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder.

Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve
oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen. Regnvandet skal nedsives lokalt og
må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan
nedsives lokalt.

·

Bolig
Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren dvs mod nabokvarteret og den omkringliggende
skov.

·
·

Der bygges parcelhuse/kædehuse og tæt, lavt byggeri, pletvis op til 2. plan.

·

Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærliggende beboere.

Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter,
hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare.

·
·

Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer/kædehuse og lavt tæt byggeri.

·

Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.

Hegn mod naboer fastholdes, der gives tilladelse til at naboerne kan sætte beplantning der kan gro op ad hegnet
for, at give naboerne mulighed for at skabe en visuel afgrænsning til stier.

·

Ved etablering af stier ønskes særskilt direkte involvering af den enkelte nabo og grundejerforening. Vi oplevede i
forbindelse med Corona hotlinens ophold en højlydt vandring på stien rundt om Jonstruplejren og det vil være ønskeligt
at stier har større afstand til villahaverne.

·

·

Pigtråds afgrænsningen mod skoven fjernes for at sikre mere naturlige overgange.

·

Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.

Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området. Der etableres
fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk. Løbebanen og fodboldbanen bevares.
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·

Trafik
· Skoleveje bør sikres for områdets børn, f.eks. ved anlæggelse af selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i begge
retning, samt skabe sikre overgange for børnene fra Fuglehavevej, og fremadrettet også ved Jonstruplejren til stier og veje
førene til Måløvhøjskole.

· Der skal være hastigheds reducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte på Jonstrupvej,
samt bedre skiltning af hastighedsbegrænsning på Jonstrupvej. Det er allerede på nuværende tidspunkt svært for børnene
at komme over i myldretrafikken, da der køres
mere end de tilladte 50 km/t fra Ballerup ad Jonstrupvej. Der er et
lyskryds ved Søndervej, men det er ikke naturligt at benytte denne overgang fra Fuglehavevej eller fra stien i Østerhøj
naturpark.

· Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling. Der
skal etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og
skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje.

· Støjgener minimeres.
· Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses.
· Sikre udkørsel fra de eksisterende boligområder i ”myldretiden” til Jonstrupvej.
· Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes, og fortsat gerne med el-busser ﾛ ?\u-8694 ?
som støjer og forurener luften væsentlig mindre.

· Sikre forbindelse til de allerede eksisterende cykelstier, så også nye beboer kan cykle til arbejde/til stationerne
(Hareskov/Værløse/Ballerup/Måløv).

· Bedre belysning af cykelstier, der er meget mørkt i svinget på Jonstrupvej ved nr. 160, hvilket gør det svært for
bilisterne at se cyklisterne.

Med venlig hilsen

Lærkevangen
2750 Ballerup
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Høringssvar 107: Borger, Jonstrupvej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 09:16

Kære administration,
Først og fremmest mange tak for at åbne op for og facilitere denne borgerinddragelsesproces med både workshops og forudgående høring. Det er
virkelig prisværdigt og et fantastisk tiltag. Så tak for det til jer.
Her kommer mine forslag:
Beregningsgrundlag for Byggemængde
Ændre beregningsgrundlaget i Kommuneplan 2020 til kun at omfatte det, der faktisk må bebygges – dvs. undtaget fredskov, §3 områder mm.
Blot alt det der står i borgerforslaget, som jeg godt ved skal diskuteres i kommunalbestyrelsen. Skulle det ikke blive ændret ved den
anledning, ønsker jeg stadig at man tager det med som et punkt ifm. udviklingen af området.
Byg højst i 1½ plan på området.
Vej / Trafik
Ingen trafiklys ifm. Indkørsel til lejren. Rundkørsel eller anden fornuftig trafikafvikling er at foretrække.
Bibehold den ensrettede køreretning på området og hold farten lav på området.
Lav en ny indkørselsvej til området. Evt. ved at gøre den eksisterende indkørsel bredere, så der bliver to vejbaner hele vejen – for at sikre en
god trafikafvikling og mindske genenerne for de eksisterende naboer / genboer til området. Evt. en rundkørsel lige lidt inde på området
omkring der, hvor ”vagt-huset” og porten i dag er placeret. Evt. flyttet lidt i retning af Ballerup, så der bliver plads nok.
P-plads/afsætning
Lav en P-plads på området til afsætning af børnene til Ballerup Ny Skole. Den nuværende løsning er ikke holdbar.
Samme P-plads kunne benyttes til skovgæster
Natur
Sikring af professionel naturpleje både i anlægsfase og for eftertiden. F.eks. ved at kommunen (eller staten) køber naturområderne og sikrer
at de bliver plejet med henblik på at bevare og passe på naturen. (Dyr og planter).
Etabler naturhegn i stedet for det eksisterende trådhegn.
Sørge for at passe på al naturen under anlægsfasen f.eks. ved hjælp af afskærmning i god afstand til fredskov, §3 områder mm.
Sikre at alle forurenede områder oprenses inden byggefasen. Undersøge om der skulle være yderligere forurening ifm. brug af
brandhæmmende skum og evt. andet på området.
Naturlegeplads på området med borde / bænke sæt
Åbne området
Etabler stier ind og ud af området i samarbejde med de nærmest beliggende naboer. F.eks. en sti ned i Jonstrupvang Skoven ad den
eksisterende (græs)sti inde på området – bag ved skolen og 4 parceller nederst på Tvendagervej. Hvis man fjerner trådhegnet, ville den ende
nede ved søen for enden af Tvendagervej.
Øvrigt
Arkitektkonkurrence for hele området, således at der bliver sammenhæng i bebyggelsen og det ikke fremstår fragmenteret.
Endnu engang tak til jer for at facilitere denne proces. Og rigtig god arbejdslyst. Der er masser at tage fat på, er jeg sikker på.
Med venlig hilsen,
Jonstrupvej
2750 Ballerup
Mobil:
Sendt fra Mail til Windows
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Høringssvar 108: Borger, Lærkevangen, Ballerup
Se bilag Å
Modtaget Dato: 30-09-2021 10:25

I maj 2021 indsendte formanden for Foreningen Jonstruplejrens Fremtid Eva Kammer Andresen et borgerforslag til Ballerup kommune med ønske
om ændring af kommuneplanen fra 2020 for så vidt angår beregningsgrundlaget for det fremtidige maksimale bebyggelsesomfang i Jonstruplejren.
Forslaget opnåede hurtigt det nødvendige antal stemmer fra borgerne og status er lige nu, at kommunalbestyrelsen har besluttet at videresende
forslaget til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.
Jeg ønsker som borger og medlem af bestyrelsen i Foreningen Jonstruplejrens Fremtid på samme måde som Eva Kammer Andresen, at
beregningsgrundlaget for det maksimale bebyggelsesomfang i Jonstruplejren ændres i overensstemmelse med borgerforslaget, dog for mit
vedkommende med en præcisering af, at veje og parkeringspladser heller ikke tælles med i det areal, der kan bygges på.
Det anliggende har jeg talt med planchef Rene Hansen om. Rene Hansen har anvist at forslaget genfremsendes til kommunen i høringsperioden for
indkaldelse af ideer og forslag fra borgerne.
Jeg ønsker, at indholdet fra borgerforslaget, der vedhæftes, kommer til at indgå i administrationens behandling af indkomne forslag og ideer.
BALLERUP, den 30. september 2021.
Med venlig hilsen

Lærkevangen ,
2750 Ballerup
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Høringssvar 109: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 11:17

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
1. Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt samlet.
2. Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger.
3. Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst, at beskytte de fredede og beskyttede områder.
3. Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan
nedsives lokalt.
4. Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres.
5. Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder.
6. Værdifulde træer kortlægges og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter
1. Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder.
2. Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den omkringliggende skov.
3. Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere.
4. Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-,
de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare.
5. Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.
6. Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
1. Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område, for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i
området.
2. Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.
3. Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe og dermed skabe fællesskab.
4. Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området.
5. Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk. Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
1. Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i begge retninger.
2. Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten afstemmes, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling.
3. Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte, f.eks. som indsnævringerne på Kratvej, så
man undgår bump og alligevel kan reducere farten på vejen.
4. Evt. hastighedsgrænse fra Måløv Parkvej til Fuglehavevej på maks. 40 km.
5. Ekspropriation m.h.p. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.
6. Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at
parkere på tilstødende veje.
7. Afvikling af trafikken ved krydset Måløv Parkvej/Ballerup Byvej forbedres med en ekstra venstresvingsbane, så kødannelse begrænses og det
dermed sammenholdt med indsnævringer og fartreduktion på Jonstrupvej gøres mere attraktivt, at køre frem til Toyota krydset.

Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup
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Høringssvar 110: Borger, Lærkevangen, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 12:33

Sendt fra min iPhone
Start på videresendt
>
>
>
> Kære Ballerup Kommune
>
> Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
>
> Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
> Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’
og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og
beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal parkeringspladser
o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres., Der må ikke bygges i
højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der foretages en ny kortlægning af områdets
forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i
rammelokalplanen.
>
> Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesomfanget beregnes med
bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de
omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse respekteres,
herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af
befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan
klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven., Der bygges maksimalt 150 –
200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt
præg til området.
>
> Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
> Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Kommunen og Freja udskriver en
arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området., Stiområder
mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Området har mindst et fælleshus, som
hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af
idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen
og fodboldbanen bevares.,
> For vores vedkommende ønsker vi trådhegnet ind til lejren bevaret. På det punkt er vi enige i det høringssvar, som er kommet fra
grundejerforeningen Fredegården.
>
> Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
> Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være hastighedsreducerende
tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.,
Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er
nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres., Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej
håndteres, så kødannelse begrænses., Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes., Der skal etableres
en anordning, der umuliggør bilisters misbrug af bussluserne.
>
> Vi ser gerne, at der også bygges seniorvenlige boliger, både til leje og eje.
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Lærkevangen
> 2750 Ballerup
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Høringssvar 111: Borgere, adresse ukendt
Se bilag AA
Modtaget Dato: 30-09-2021 13:01

Vedhæftet svar på forudgående høring med forslag til den videre planlægning af Jonstruplejren.
Med venlig hilsen
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Modtaget Dato: 30-09-2021 15:35

Høringssvar 112: Borger, Fuglehavevej, Ballerup

Kære Ballerup Kommune,
Hermed mine idéer og forslag til Jonstruplejren:
En integreret ny bydel
Skab forbindelser gennem området så nabo bebyggelserne kan få glæde af at “krydse igennem” når de bruger skoven, skal til Jonstrup, Søndersø eller
Flyvestationen.
Et kulturhus, fælleshus, idrætsfaciliteter eller lignende i lejren vil danne grobund for nye fællesskaber i hele lokalområdet.
Der ønskes flere legepladser i området. Hvis ikke der etableres offentlige legepladser i lejren kan fx. shelterpladsen i skoven for enden af Fuglehavevej
med fordel omdannes til skovlegeplads.
Jonstrupvej er i forvejen en utryg vej at færdes på. Da nye boliger i området vil betyde en øget trafikmængde bør Jonstrupvej, som minimum, gøres
mere sikker for bløde trafikanter. Fx. ved opgradering af cykelstier og flere fart regulerende foranstaltninger.
Antallet af boliger i lejren bør ikke vægtes højere end hverken naturhensyn eller beboeres tryghed. Nuværende beboere i området har valgt at bo her
for at bo “roligt i naturen”. Disse kvaliteter risikerer at gå tabt hvis antallet af boliger og biler bliver for højt.
Bevar kulturlandskabet
Bevar de eksisterende terrænforhold Især i den allermest østlige del af lejren hvor det er karakteristisk at bebyggelse ligger i en anden kote end vejen.
Byg på eksisterende “footprint” for at bevare eksisterende landskabstræk som det kuperede terræn, vej-loopet og skovbrynet.
Hvis fortætning (ifht eksisterende bebyggelse) er nødvendigt, kan fortættes i den vestlige del af lejren, i området før vej-loopet. Her er landskabet
fladere og knap så særegen.
Bebyggelsens højde bør bestemmes ud fra de respektive bygningerne højde-beliggenhed og med stillingtagen til skovlinjens højde.
Vej-loopet og dens placering i landskabet er et smukt eksisterende træk . Bevar dette.
Bevar historiske kendetegn, fx. enkelte bygninger eller anlæg som man har gjort på flyvestationen. Private foreninger kan også have interesse i at købe
og anvende disse. Se fx. foreningen “Mageløse” som ejer det tidligere kontroltårn på Flyvestationen.
Skån og bevar eksisterende beplantning og natur
Skovbyggelinjen er i kraft af husrækkereglen allerede reduceret væsentligt. Undgå at drive rov på naturen og dertilhørende habitater og biodiversitet
ved at acceptere at skovbyggelinjen reduceres yderligere.
Bevar eksisterende randbeplantning i området for at sikre en buffer til den omkringliggende bebyggelse.
Under bygge og anlægsfasen skal hegnes korrekt for at skåne den eksisterende beplantning. Stil krav om dette i lokalplan.
Foretag en seriøs værdisætning af eksisterende træer i området. Og stil seriøse krav om erstatning ved beskadigelse.
Byg på eksisterende “footprint” for at skåne den eksisterende beplantning.
Ballerup Kommune bør stille høje krav til den fremtidige drift og vedligehold af de særlige naturtyper i lejren. Kommunen kan eventuelt selv varetage
driften.
Området kan blive showcase for hvordan private grundejere kan involveres i moderne naturpleje. Ballerup kommune har mulighed for at vise sig som
foregangskommune: involver nuværende og kommende borgere i drift og vedligehold af naturområderne. Der byder sig gode muligheder for at
formidle, undervise og inddrage.
Bæredygtighed
Ballerup Kommune bør stille krav til bæredygtighed i lokalplan. Fx gennem DGNB certificering af bygningerne eller af hele området.
En arkitektkonkurrence kunne hjælpe til at belyse potentialet for at skabe et grønt byggeri med nye grønne fællesskaber. Undersøg om RealDania
kunne være interesseret i at hjælpe med en arkitektkonkurrence.
Tak for jeres indsats.
Med venlig hilsen
Arkitekt og landskabsarkitekt
Fuglehavevej

2750 Ballerup

Tlf.

80

Høringssvar 113: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 16:17

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.

Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?

·

·
·
·
·
·

Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som omhandler hele og/eller dele området,
uanset om området sælges samlet eller delt. Ballerup Kommune skal forpligte sig til jævnligt at inspicere området og gribe ind
i forhold til disse servitutter, så de opnår den effekt, de er tiltænkt. Disse servitutter skal bl.a. gælde værdifulde træer, som
kræves kortlagte, og de skal gælde såvel entreprenører i bygge- og anlægsfasen som de fremtidige ejere af ejendomme i
området.
Da området åbenlyst indeholder mere fredsskov, end det fremgår af den nuværende fremlæggelse (75.000 kvm), skal det
faktiske fredsskovområde fremgå af det endelige forslag, hvilket vil få betydning for størrelsen af det område, der kan
bebygges.
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner. Desuden
skal de følge Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger.
Planen for Jonstruplejrens fremtid må ikke forringe værdien og formålet med områdets ”Grønne Kile”.
Regnvand skal nedsives lokalt, specielt fra befæstede anlæg, og må ikke ledes direkte til vandhuller. Opbygningen af
nedsivningsanlæggene skal sikre, at vandtilførslen til vandhullerne bevares eller forbedres.
Der skal foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand, og Ballerup Kommune skal stå som garant for den
efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.

Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?

·
·
·
·
·

Bebyggelsesomfanget, som anført i Borgerforslaget, beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan
bebygges. Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder.
Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor tæt på skoven.
Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Der bygges udelukkende parcelhuse i 1 plan eller forskudte plan, hvor dette med henblik på terrænets forløb vil være en
hensigtsmæssig løsning. Alle bebyggelser skal være med lav taghældning.
Der bygges med god afstand til nabokvartererne. Max. 140-180 boliger, som i sagens natur vil være større, end de 80-100
kvm, der opereres med i det fremlagte forslag. Dette for at sikre et mindre pres på trafikken.

Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?

·
·
·
·
·
·

Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel. I det hele taget bør tanken ikke ledes hen på by, når der er
tale om dette område, og denne betegnelse bør således heller ikke indgå i områdets fremtidige navn. Faktisk kunne navnet
”Jonstrup Lejren” gerne bevares af historiske årsager.
Stiområder m.v. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende, omkringliggende
naboer/nabobebyggelser.
Den eksisterende pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en
særskilt dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige
hegnsafgræsninger til erstatning.
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup-Østerhøj området. Idrætshallen kan evt.
udvides med cafe og andre fællesfaciliteter.
Både løbebanen og fodboldbanen bevares. Bevarelsen af løbe- og fodboldbane har naturligvis indflydelse på størrelsen af
den maksimale bebyggelse, da disse områder fraregnes som mulig bebyggelsesområder.
Der skal etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.

Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling

·
·
·
·
·
·
·

Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at områdets beboere, gæster til området og til
den nærliggende skov ikke skal parkere på tilstødende veje.
Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.
Jonstrupvej og Måløvgårdsvej lukkes for gennemkørende trafik, så den forbeholdes lokal trafik.
Der etableres kun 1 udkørsel (for biler) fra Jonstruplejren.
Skolevej for områdets børn og øvrig færdsel af svage trafikanter i området sikres med dobbeltrettet cykelsti på den ene
side og fortov på den anden side af Jonstrupvej. udkørsel til Måløvgårdsvej skal sikres. også afvikling af trafikken ved krydset
Måløvgårdsvej.
Afviklingen af trafikken i krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej skal forbedres, så kødannelse begrænses. Kødannelse er
allerede en stor gene for området beboere specielt i myldertiderne.
Afviklingen af trafikken i krydset Måløv/Smørum Parkvej og Måløv/Ballerup Byvej (”Toyota krydset”) skal forbedres, så det
81

ikke er tillokkende at køre ad Jonstrupvej fremfor gennem Toyota krydset. En del af denne forbedring forslås skabt ved at
Smørum Parkvej gøres mere attraktiv for trafikanter mod/fra Frederikssunds Motorvejen, f.eks. gennem en udvidelse til to spor
i hver retning.

Med venlig hilsen –
Fuglehavevej
2750 Ballerup
Tlf:

Mobil:

82

Høringssvar 114: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 16:25
Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Forudsætning: Fredskoven, de mindre skovarealer og de beskyttede arealer skal opdateres, så m2 afspejler virkeligheden (de angivne 75.000 m2
er for lidt).
De samlede fredskov/beskyttede arealer, som dermed ikke indgår i bebyggelsesområdet skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler
området, som hvis det blev solgt samlet. Disse servitutter skal håndhæves af Kommunen, som også bør stå for den løbende ’vedligeholdelse’.
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt Niras’ og Danmarks
Naturfredningsforenings anbefalinger. De nuværende befæstningsområder og arealer med bygninger genbruges i størst mulig omfang.
Fredede dyr/fugle/insekter… og plantearter skal kortlægges og beskyttes. Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til
vandhuller, så vandtilførslen til vandhullerne kan bevares eller forbedres. Værdifulde træer kortlægges ordentligt, og der skal stilles krav til
entreprenører i bygge- og anlægsfasen og til de fremtidige ejere om at bevare disse.
Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve oprensningsopgaverne skal indgå som
selvstændige punkter i rammelokalplanen.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Det maksimale bebyggelsesomfang beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges –som anført i Borgerforslaget.
Bebyggelsesprocenten må ikke være højere end i de omkringliggende områder. Der skal laves en samlet plan for omdannelsen af Jonstruplejren,
som skal overholdes. Der bygges udelukkende (parcel)huse i 1 plan eller forskudte plan, hvis terrainet er til det – og med lav taghældning. Der
bygges med god afstand til nabokvartererne/omliggende naturområder – specielt i de områder, hvor der ikke er mellemliggende skovområde. Den
naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere. Man skal kunne se træerne hen over husene og altid have
fornemmelsen af, at man bor i skoven, og at man er tæt på at ’være på landet’ (Måløvkilen mm.). Niveauforskelle på Jonstruplejrens område
bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Max. 140-180 boliger pga. naturen og trafikafviklingen og for at få flere ressourcestærke familier. Et godt udgangspunkt kunne være de 24.000 m2 i
alt, som i dag er bebygget. Jeg mener dog, at et en bolig her snarere burde ligge på gennemsnitlig 150 m2 end på de 90-100 m2, som er nævnt, såvel
for at undgå bebyggelser med for mange beboere som for at undgå dermed øgede gener i relation til naturen og trafikken.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel (det er et villakvarter omgivet af villakvarterer omgivet af natur). Find et navn, hvor
ordet ’by’ ikke indgår – det siger også noget om hele området herude. Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager
hensyn til nuværende naboer. Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange. Der tages en særskilt dialog med
direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning.
Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området og i de 24.000 m2. Idrætshallen kan evt. udvides
med cafe og andre fællesfaciliteter. Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk. Løbebanen og fodboldbanen bevares, men
kun, hvis områderne fraregnes, når det maksimale bebyggelseomfang beregnes.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling?
Trafikken i området er allerede under kraftig udvikling bl.a. på grund af udbygning af Jonstrup samt Værløselejren. Derfor: Jonstrupvej lukkes for
gennemkørende trafik - kun lokal trafik. Kun 1 udkørsel (ud mod Jonstrupvej) fra Jonstruplejren. Sikker udkørsel fra Måløvgårdsvej til Måløv
Parkvej skal etableres. Skolevej mm. forbedres: fx ved en dobbeltrettet cykelsti på den ene side, fortov på den anden side af Jonstrupvej.
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling (Jonstruplejren ligger så tilpas langt
fra ’alting’, at en meget stor andel har 2 biler). Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes. Der etableres et
tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, så det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje.
Støjgener minimeres.
Afvikling af trafikken ved krydset Jonstrupvej/Ballerup Byvej skal håndteres, så kødannelse begrænses. Det samme gælder for trafikken ved krydset
Måløv Parkvej/ Måløv,Ballerup Byvej.
For at lede flere biler mod motorvejen stedet for ad Frederiksundsvej, bør Smørum Parkvej forbedres, så der bliver en bedre trafikafvikling – i dag
er der langsom kørsel med rigtig mange stop undervejs. Der kunne fx overvejes bredere vej/2 spor, bedre tilkørsler fra sideveje, (mere/flere)
intelligente kryds eller rundkørsler.
Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup
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Høringssvar 115: Borger, Tvendagervej, Ballerup
Se bilag P
Modtaget Dato: 30-09-2021 16:35

Kære byplanlæggere for Jonstruplejren
Hermed input fra mig.
Jeg tilslutter mig
med trafikken.

forslag til trafikplanlægning - hendes forslag er vedhæftet, og jeg går derfor ikke yderligere i detaljer

I forhold til mobilitet har jeg følgende indspark. Gør en indsats for at fremme den grønne mobilitet i hele vores område:
Flere busser (mindre busser, elbusser) til/fra både Måløv, Ballerup og Værløse stationer.
Højst én parkeringsplads pr bolig til de nye boliger
Hjælp eksisterende villa-ejere til at kunne nøjes med 0-1 bil
Dele-bils P-pladser og delebil-ordninger skrives ind i krav til investorer
El-bilpladser
Mikromobilitet tænkt ind
Skab masser af adgang for cyklister og gående
Flere asfalterede og for-sig-selv-liggende cykelstier (fx fra Fuglehavevej til Ballerup station igennem skov og boligområder, der
mangler et stykke)

Bevar den eksisterende natur og undgå at forringe levesteder for alle dyr, truede, beskyttede og almindelige:
Bevar de mellemstore træer, der lige nu er vokset op og flankerer Tvendagervej ind til Lejren.
Bevar vandhuller
Bevar AL fredskov og fredede træer
Bevar krat og ufremkommelige områder

Klimatiltag ifm. omdannelse af lejren
Lav krav til investorer og entreprenører om CO2-neutrale og naturskånsomme byggepladser, byggematerialer og -processer
Tænk de omkringliggende boligområder ind ift. udbyggelse af fjernevarme, store, centrale varmepumper osv.
Udvikl boligmasse med udgangspunkt i, at folk vil leve grønt og klimavenligt

Kulturelle input til omdannelse af lejren
Sørg for blandede boligtyper (almen, ejer, andel, senior, ungdom, villaer, lejligheder)
Bevar nogle af de eksisterende bygninger for at have områdets historie og sjæl med (også selvom de måske ikke er
bevaringsværdige ift. loven)
Lav faciliteter til kultur- og fritidsforeninger (fx klatreklub, basket, petanque, DIY-værksteder)
Lav lokaler til små forretningsdrivende (bager, café, dele-hjørne, gavebutik)
Reservér ikke-forgiftet jord til nyttehaver
Lav plads til institutioner
God fornøjelse med arbejdet og jeg ser frem til at følge processen og udviklingen af Jonstruplejren.
Med venlig hilsen
-Tvendagervej
DK-2750 Ballerup
mobil:
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Høringssvar 116: Furesø Kommune
Se bilag BA.1, BA.2 og BA.3
Modtaget Dato: 30-09-2021 16:47

Kære Ballerup Kommune,
Hermed fremsendes Furesø Kommunes bemærkninger i forbindelse med §23C høringen vedr. den kommende udvikling af arealerne ved
Jonstruplejren.
Venlig hilsen
Katrine Hedegaard Nielsen
Byplanlægger
Plan og Byg
Center for By og Miljø
Furesø Kommune
Stiager 2, 3500 Værløse
E-mail: khn4@furesoe.dk
Tlf: 72162495

Høringssvar 117: Ballerup Ny Skole
Se bilag CA
Modtaget Dato: 30-09-2021 17:01

Kære Anette Christensen
Vedrørende jeres sags-id: 01.02.15-P15-3-21
Tak for dit brev af 12 august 2021
Hermed vedhæftet bidrag fra Ballerup Ny Skole (BNS) til høringsprocessen
Vi ser frem til det videre forløb
På vegne af BNS
Venlig hilsen
Bent Lautrup-Nielsen, bestyrelsesmedlem
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Høringssvar 118: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 17:59

Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk niveau og sammenhæng i området:
Arkitektkonkurrence: Det skal gå ud på at bygge, så husene falder ind med den omkringliggende natur. Ingen fancy byggerier med store glasfacader, panorama
vinduer og evt. altaner ud mod de eksisterende boliger.

Med venlig hilsen
Fuglehavevej
2750 Ballerup

Høringssvar 119: Borgere, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 18:49

Bekymringer:
Vi bor Fuglehavevej
og vi er meget bekymrede omkring de tanker, der har været ift at føre noget af biltrafikken fra Jonstruplejren
ud til Jonstrupvej via Fuglehavevej.
Vi vurderer, at denne løsning vil medføre en øget risiko for ulykker/ utryghed for de mange bløde trafikanter, som bruger Fuglehavevej
(FHV):
- rigtig mange cyklister bruger FHV på vej til og fra Skovvej og industrikvarteret Lautrupparken, samt supercykelstien.
- rigtig mange børn og unge bruger FHV til og fra skole.
- udflytterbørnehave sætter børnehavebørn af og samler dem op igen for enden af FHV.
- mange gående og løbere og MTB og ryttere bruger FHV til og fra skoven.
Vi ønsker derfor på denne måde at protestere mod en løsning, som indbefatter FHV ifm. afvikling af biltrafikken til og fra det planlagte
boligområde i Jonstruplejlen.
Mvh

Høringssvar 120: Borger, Måløvgårdsvej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 18:53

Til Ballerup Kommune
Hermed mit bidrag til den videre planlægning af Jonstruplejren. Mine synspunkter omhandler alene trafikale opmærksomhedspunkter i forbindelse
med byomdannelsen af Jonstruplejren:
Bedre trafikseparering på Jonstrupvej og Måløvgårdsvej generelt, da de må forventes at blive belastet med en del mere biltrafik. Dels trafik
mod Frederikssundsvej (Ballerup Byvej og Måløv Byvej), dels mod Østerhøj Lokalcenter og Østerhøjskolen. Af hensyn til trafiksikkerheden må
der om nødvendigt ske ekspropriation til vejudvidelse.
Bedre fartdæmpende foranstaltninger på Måløvgårdsvej. Dels i forhold til bybusserne, som kører med en forholdsvis høj fart gennem
buslommerne, dels forhold til person- og varebiler, som i stort tal kører gennem buslommerne og derfor ikke tvinges til at sætte farten ned.
Pga. vejens krumning og dermed forringede oversigtsforhold, er det vigtigt, at busser og bilers hastighed tvinges ned – ikke mindst af hensyn
til de bløde trafikanter, der krydser vejen, f.eks. på vej til og fra Østerhøjskolen.
Med venlig hilsen
Måløvgårdsvej
2750 Ballerup
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Høringssvar 121: Freja Ejendomme
Se bilag DA
Modtaget Dato: 30-09-2021 19:09

Til Ballerup Kommune.
Vedhæftet er et indlæg fra Freja Ejendommes til Ballerup Kommunes indkaldelse af ideer og forslag for vores ejendom.
Med venlig hilsen
Christian Nielsen
Projektleder
FREJA EJENDOMME A/S
GAMMEL KONGEVEJ 60, 15.
1850 FREDERIKSBERG C
TLF

+45 3373 0817

MAIL CN@FREJA.BIZ
WEB FREJA.BIZ
TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
FIND OS PÅ LINKEDIN
Når Freja ejendomme behandler personoplysninger om dig, sørger vi for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav. Læs om selskabets behandling af
personoplysninger og dine rettigheder her: Persondatapolitik
Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale, der kun er beregnet for adressaten, og må ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende.
Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgående meddele Freja ejendomme A/S dette pr. telefon 3373 0800.
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Høringssvar 122: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 30-09-2021 20:05

Kære Ballerup Kommune,
Hermed mit høringssvar vedr. omdannelse af Jonstruplejren
Bebyggelse
Der ønskes ikke mere end 150-200 boliger af forskellig størrelse for at imødekomme komme forskellige familier (senior,
mindre og større familier) af hensyn til, at der ønskes familie- og seniorboliger, hvilket fordrer til varierende størrelse boliger
(80-150 m2)
Der ønskes huse/bygninger i 1 plan maks 1 1/2 plan for at sikre, at eksisterende boligområder ikke mister værdi ved udsigt til
høje bygninger fremfor skovaarealer som tidligere og for samtidig at bevarer skovområdet bedst muligt også for nye beboere.
Der kan evt. bygges i to plan i de områder af jonstruplejren, der ligger væsentligt lavere end omkringliggende områder
Der ønskes fælleshus og fælles arealer (legeplads, sportshal og boldbane), der skaber fællesskab både for nye beboere men
også for at skabe fællesskab mellem nye beboere og beboere omkring jonstruplejren, så vi får forenet området. Vi skal undgå,
at det bliver en landsby for sig selv men sikre, at vi integrerer områderne
Vær obs på, at hvis der kommer familieboliger, så er der behov for daginstitution, da der allerede er pres på institutionerne nu
Det er vigtigt med etablering af stier ind og ud af lejren - igen for at skabe fællesskab mellem det nye og gamle område, men
det er afgørende, at stierne bliver af en karakter, der fordrer til cykling og gang for at passe på natur- og dyreliv i
skovområderne, dvs. undgå asfaltering og meget brede stier - det skal være stier, der matcher skovområdet for at bibeholde
identiteten. Jeg vil på de kraftigste opfordrer til, at der ikke bliver indgang fra Vibeskrænten, da der er tale om en lukket/blind
vej, som fortsat ønskes mindre befærdet.
Trafik:
Vibeskrænten er en lukket/blind villavej, hvor børn lærer at cykle på vejen, ældre beboere ture ned af vejen flere gange
dagligt. Beboere på denne vej har købt husene bl.a. pga. den blinde vej og har ligeledes betalt for netop dén beliggenhed.
Det vil forringe husenes værdi på vibeskrænten, herunder undertegnedes, hvis vejen bliver indgang til skovområdet, da det vil
skabe langt større trafik fra både gående, cykler og elcykler, scootere mv. Derudover er skovområdet ved vibeskrænten fredet
skov, og det bør ikke anvendes som indgang til lejreren, da det vil påvirke natur og dyreliv. Det er afgørende for natur og
dyreliv, at tætheden bevares og ikke bliver genstand for stor trafik - heller ikke cyklende og gående trafik. Lige nu færdes ræve,
dådyr, snoge og andre dyr netop i det fredede område ved vibeskrænten og de vil forsvinde med øget trafik. Derfor foreslås
indgang gennem den nuværende indgang til jonstruplejren og indgang ved fuglehavevej, hvor vejen er langt bredere og
allerede benyttes som indgang til skovområdet. På disse veje har der hele tiden været trafik ind i skovlen, og det vil derfor ikke
forringe boligernes værdi at der laves stier og gange til det nye område ifm. disse veje.
Det er afgørende at tænke på trafikken på jonstrupvej, da der allerede nu er for meget trafik og særligt trafik med for høj
hastighed. Jonstrupvej er i dag farlig at færdes for børn med den nuværende trafik, og øget bebyggelse vil skabe endnu større
risiko. Derfor er det også vigtigt at dirigere trafik fra det nye område ud på større veje.
For at undgå udfordringer med for meget parkering er det vigtigt at etablere parkeringspladser både til beboere og skovbesøgende inde i området for jonstruplejren.
Kun ærinde-trafik, da tung trafik vil være en stor risiko for de mange børn, der bor i området. En måde at imødekomme dette
er ærinde-trafik, chikaner, bump mv. Det kan afhjælpes ved at sikre, at kørsel dirigeres ud på de store veje.
Hastighedsbegrænsning på 30 km/t.
Natur
Ballerup Kommune har et unikt område i Jonstruplejren, og det er et af de helt store trækplastre for området - det er årsagen
til, at vi selv er flyttet fra Østerbro til jonstrup. Derfor er det afgørende at passe på naturen. Det vil være et stort tab for
Jonstrup som visionær kommune og ikke mindst for beboere, der er flyttet fra byen til Jonstrup, hvis skovområdet ødelægges.
Naturen i Jonstrup er årsagen til, at vi er flyttet hertil, og vi og beboere som os selv, der skal til at stifte familie finder andre
områder at bosætte os i, hvis skovområdet ændres til et stort boligområde uden omtanke for naturen.
Det er vigtigt at bevarer det grønne ind- og udkig. Det er det, der vil tiltrække beboere til området, men det er også det, der vil
bibeholde nuværende beboere, som er flyttet til området for at få grønt udsigt fra boligerne.
Hvis ovenstående skulle give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
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Høringssvar 123: Borger, Nørrevej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 20:20

Forslag til jonstruplejren:

Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
-Ved at bygge charmerende huse og rækkehuse i 1-2 plan, forskellige huse og ikke 100 ens ‘klodser’. Materialer i træ, sten
og med masser af beplantning. Bevar alle søer, vandhuller og træer/buskads. Så meget natur som muligt. Hyggelige stier
(gang og cykel) til og fra skoven.
Der skal VIRKELIG tænkes over infrastruktur med flere beboere og flere bilister - ved ikke hvad løsningen er, men en af mine
største bekymringer er jonstrupvej og de små veje omkring bliver meget mere trafikerede og usikre for børnene. Små veje,
bumme/vejheller elign - både i det nye område og vejene omkring. Delebils-løsninger. Indbyde til el-biler ved at have
ladestandere.

Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Bevar søer, vandhuller, træer, buskadser.
En skovlegeplads i skovåbningen eller på en anden fin naturplet ville være et kæmpe plus for tilflyttere og os der allerede bor
her og kunne passe rigtig fint ind i landskabet og boligområdet.
Bevar små hyggelige naturlige oaser i boligområdet - masser af små ‘åndehuller’ med bænke i naturtræ e.lign.

Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
miljøvenlige materialer, naturmaterialer. El-ladestandere til elbiler. Gode cykelstier og evt ‘cykelstation’ med cykelpumpe, så
det indbyder til cykling. Naturlegeplads, med materialer fra skov og natur.

Mvh
Nørrevej

Ballerup
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Høringssvar 124: Borgere, Svalebo, Ballerup
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Kære Ballerup Kommune
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt
Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Byggeriet skal begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede
og beskyttede områder., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller - derfor skal
parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres.,
Der må ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder., Værdifulde træer kortlægges, og
der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse.
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges., Bebyggelsesprocenten
må ikke være højere end i de omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod
nabokvarterene og den omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige
tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af
boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-,
skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i
skoven., Der bygges maksimalt 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri., Niveauforskelle på Jonstruplejrens område
bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til
forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber og seniorboligfælleskaber., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til
området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i
Jonstrup/Østerhøj området., Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling.
Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og
omlægninger er et no-go. Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets
beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje., Støjgener minimeres.
Vi ser frem til en konstruktiv dialog om Jonstruplejrens omdannelse. Vi er alle beboere, der har købt vores ejendom pga. af
områdets værdier og kvaliteter; tæt på ”rigtig” natur, begrænset trafik og et generelt meget stille område. Vi ønsker om ingen
omstændigheder en devaluering af disse værdier og kvaliteter. Jeg håber på en stor grad af involvering, ingen ny bydel, stort
hensyn til den natur der er tilbage samt en sikker trafik afvikling med hastighedsbegrænsende tiltag/forhindringer.
Med venlig hilsen
Svalebo
2750 Ballerup
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Kære Ballerup Kommune,
Hermed mit høringssvar vedr. omdannelse af Jonstruplejren
Bebyggelse
Der ønskes ikke mere end 150-200 boliger af forskellig størrelse for at imødekomme komme forskellige familier (senior,
mindre og større familier) af hensyn til, at der ønskes familie- og seniorboliger, hvilket fordrer til varierende størrelse boliger
(80-150 m2)
Der ønskes huse/bygninger i 1 plan maks 1 1/2 plan for at sikre, at eksisterende boligområder ikke mister værdi ved udsigt til
høje bygninger fremfor skovaarealer som tidligere og for samtidig at bevarer skovområdet bedst muligt også for nye beboere.
Der kan evt. bygges i to plan i de områder af jonstruplejren, der ligger væsentligt lavere end omkringliggende områder
Der ønskes fælleshus og fælles arealer (legeplads, sportshal og boldbane), der skaber fællesskab både for nye beboere men
også for at skabe fællesskab mellem nye beboere og beboere omkring jonstruplejren, så vi får forenet området. Vi skal undgå,
at det bliver en landsby for sig selv men sikre, at vi integrerer områderne
Vær obs på, at hvis der kommer familieboliger, så er der behov for daginstitution, da der allerede er pres på institutionerne nu
Det er vigtigt med etablering af stier ind og ud af lejren - igen for at skabe fællesskab mellem det nye og gamle område, men
det er afgørende, at stierne bliver af en karakter, der fordrer til cykling og gang for at passe på natur- og dyreliv i
skovområderne, dvs. undgå asfaltering og meget brede stier - det skal være stier, der matcher skovområdet for at bibeholde
identiteten. Jeg vil på de kraftigste opfordrer til, at der ikke bliver indgang fra Vibeskrænten, da der er tale om en lukket/blind
vej, som fortsat ønskes mindre befærdet.
Trafik:
Vibeskrænten er en lukket/blind villavej, hvor børn lærer at cykle på vejen, ældre beboere ture ned af vejen flere gange
dagligt. Beboere på denne vej har købt husene bl.a. pga. den blinde vej og har ligeledes betalt for netop dén beliggenhed.
Det vil forringe husenes værdi på vibeskrænten, herunder undertegnedes, hvis vejen bliver indgang til skovområdet, da det vil
skabe langt større trafik fra både gående, cykler og elcykler, scootere mv. Derudover er skovområdet ved vibeskrænten fredet
skov, og det bør ikke anvendes som indgang til lejreren, da det vil påvirke natur og dyreliv. Det er afgørende for natur og
dyreliv, at tætheden bevares og ikke bliver genstand for stor trafik - heller ikke cyklende og gående trafik. Lige nu færdes ræve,
dådyr, snoge og andre dyr netop i det fredede område ved vibeskrænten og de vil forsvinde med øget trafik. Derfor foreslås
indgang gennem den nuværende indgang til jonstruplejren og indgang ved fuglehavevej, hvor vejen er langt bredere og
allerede benyttes som indgang til skovområdet. På disse veje har der hele tiden været trafik ind i skovlen, og det vil derfor ikke
forringe boligernes værdi at der laves stier og gange til det nye område ifm. disse veje.
Det er afgørende at tænke på trafikken på jonstrupvej, da der allerede nu er for meget trafik og særligt trafik med for høj
hastighed. Jonstrupvej er i dag farlig at færdes for børn med den nuværende trafik, og øget bebyggelse vil skabe endnu større
risiko. Derfor er det også vigtigt at dirigere trafik fra det nye område ud på større veje.
For at undgå udfordringer med for meget parkering er det vigtigt at etablere parkeringspladser både til beboere og skovbesøgende inde i området for jonstruplejren.
Kun ærinde-trafik, da tung trafik vil være en stor risiko for de mange børn, der bor i området. En måde at imødekomme dette
er ærinde-trafik, chikaner, bump mv. Det kan afhjælpes ved at sikre, at kørsel dirigeres ud på de store veje.
Hastighedsbegrænsning på 30 km/t.
Natur
Ballerup Kommune har et unikt område i Jonstruplejren, og det er et af de helt store trækplastre for området - det er årsagen
til, at vi selv er flyttet fra Østerbro til jonstrup. Derfor er det afgørende at passe på naturen. Det vil være et stort tab for
Jonstrup som visionær kommune og ikke mindst for beboere, der er flyttet fra byen til Jonstrup, hvis skovområdet ødelægges.
Naturen i Jonstrup er årsagen til, at vi er flyttet hertil, og vi og beboere som os selv, der skal til at stifte familie finder andre
områder at bosætte os i, hvis skovområdet ændres til et stort boligområde uden omtanke for naturen.
Det er vigtigt at bevarer det grønne ind- og udkig. Det er det, der vil tiltrække beboere til området, men det er også det, der vil
bibeholde nuværende beboere, som er flyttet til området for at få grønt udsigt fra boligerne.
Hvis ovenstående skulle give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
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Kære Anette/Ballerup
Jeg har gjort mig lidt tanker om Jonstuplejren. I det nedenstående har jeg beskrevet nogle ideer i relation til forbedringer af
trafikforholdene i og omkring området. Jeg håber, at det kan bruges til inspiration.
Mvh
Biltrafik
Uanset hvor meget der bygges på Jonstruplejrens område, bør den gennemkørende trafik på Måløvgårdsvej-Jonstrupvej begrænses. Der bør
gøres en række tiltag for at gøre det mindre attraktivt at bruge Måløvgårdsvej og Jonstrupvej til gennemkørsel. Den foretrukne rute skal være ad
Måløv Parkvej og Ballerup Byvej.
Selvfølgelig skal de fartdæmpende foranstaltninger på Måløvgårdsvej forbedres. De nuværende bussluser fungerer ikke efter hensigten, idet
mange bilister benytter sig af, at det er muligt at vælge busbanen frem for at køre over bumpene på vejen. Derudover bør der etableres
yderligere fartdæmpende foranstaltninger videre af Jonstrupvej forbi Fuglehavevej. Hvis der gøres noget effektivt for at få farten ned på hele
strækningen mellem Fuglehavevej og Måløv Parkvej, vil det gøre skolevejen mere sikker, dæmpe støjen og gøre det til en mindre attraktiv vej
for gennemkørende trafik.
Adgangsvejen til Jonstruplejren via den eksisterende indkørsel kan bevares som den er, hvis der ikke kommer et meget stort antal boliger i
området. Men det kunne være en god mulighed at anlægge et sivetorv, der tilgodeser de bløde trafikanter. Dette skulle inkludere strækningen
fra Jonstrupvej 225 til Jonstrupvej 237 og således inkludere indkørsler til Nørrevej og Tvendagervej. Evt. kan det starte allerede ved Jonstrupvej
236, hvor der også kan anlægges en sti ind til Jonstruplejren.
Den bedste alternative løsning, som kan blive aktuel, hvis der kommer mange boliger i Jonstruplejren, må være at anlægge en lille rundkørsel.
Den kan anlægges med centrum nogle få meter øst for Jonstrupvej og syd for den eksisterende indkørsel, så det ikke går ud over
ejendommene på den anden side af Jonstrupvej (nr. 227-235). Det kan blive aktuelt at fælde et enkelt eller ganske få træer i den forbindelse.
Uanset hvilken løsning der vælges ved indkørslen til Jonstruplejren, vil det udgøre en gene for den gennemkørende trafik, og selv en lille
forsinkelse på det sted, vil medføre risiko for, at flere bilister vil vælge at slippe forbi ved at køre via de private fællesveje Måløvhøjvej og enten
Nørrevej eller Mellemvej. Der kan derfor være behov for foranstaltninger, der begrænser eller hindrer denne gennemkørsel. Sådanne
foranstaltninger bør planlægges og etableres i dialog og samarbejde med de relevante grundejere/grundejerforeninger, der ejer vejene.
Cykeltrafik
Modsat biltrafikken skal cykeltrafikken fremmes. En helt oplagt mulighed, som bør udnyttes, er desværre lidt indgribende for to ejendomme på
Fuglehavevej, men gevinsten ved at etablere en ny sti fra Fuglehavevej mellem nr. 25 og 27 ind i Jonstruplejren og forbi idrætshallen (som skal
bevares) overstiger klart ulemperne.
Stien vil være i direkte forbindelse med den eksisterende grussti, der går over markerne mod Kildesvinget, Ballerup Rideklub og Egebjerg, hvor
der er direkte forbindelse til supercykelstien Værløseruten.
I den modsatte retning, skal der være en god cykelvej fra idrætshallen til Jonstruplejrens indkørsel, så ruten gennem Jonstruplejren kan udgøre
et alternativ til at cykle ad Jonstrupvej.
Stien mellem Fuglehavevej 25 og 27 vil desuden blive den foretrukne rute for cyklister, der skal fra Jonstruplejren til Måløvhøj Skole, Måløv
Station eller hvor som helst i Ballerup. Der vil ikke være samme behov for at imødekomme ønsker om at etablere cykelstier med kantsten
langs Jonstrupvej på strækningen mellem Jonstruplejrens indkørsel og Fuglehavevej. En strækning hvor etablering af cykelstier sandsynligvis
ville medføre behov for ekspropriation.
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Høringssvar 127: Borger, Drosselvænget, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 22:27

Naturen
Vision
Plads til den værdifulde natur

Beskrivelse
Bevar fredskoven, beskyttelsesarealerne omkring de fredede områder og korridorer.
Respekter beskyttelsen af truede dyr og planter.
Opfør boliger, så de skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.
Efterlev principperne i fingerplanen.

Jeg nyder, at bo i dette dejlige område, og jeg er flittig bruger af de grønne områder, naturen og skoven
dagligt ,og derfor ønsker jeg, at:
Der skal være plads til, at naturen kan trives mellem boligerne (herunder, men ikke begrænset til overdrev, §3
søer, moser, yngle-og rasteområder)

Fredskoven og de mindre skovarealerbeskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som
hvis det blev solgt samlet.
Beskyttelsesområdet og naturkorridorer som minimum følger Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt
Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger.

Byggeriet begrænses til soklerne for bedst at beskytte de fredede og beskyttede områder.

Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til vandhuller. Derfor skal parkeringspladser o.a.
belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt

Vandtilførslen til vandhullerne skal bevares eller forbedres.
Der ikke bygges i højder, der medfører skadende skyggevirkninger på sårbare vådområder.

Værdifulde træer kortlægges, og der skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige
ejere om at bevare disse.

Der foretages en ny kortlægning af områdets forureningstilstand og efterfølgende oprensning. Selve
oprensningsopgaverne skal indgå som selvstændige punkter i rammelokalplanen.
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Boliger
Visionen
Balanceret boligmængde og lavt boligbyggeri

Beskrivelsen
Beregn bebyggelsesomfanget til max. 25 % af det område, der ifølge loven må bebygges. Det indebærer, at fredskov, moser,
overdrev og arealer beskyttet af skovloven og naturbeskyttelsesloven m.v. ikke indgår i arealet, som bebyggelsesomfanget
beregnes efter.
Boligmængden afstemmes i forhold til, hvad naturen, institutioner og veje kan bære.
Afstem bebyggelsen, så den passer ind i lokalområdet med fokus på tæt, lav bebyggelse
(såsom rækkehuse, klyngehuse), og selvstændige villaer.

Jeg er rigtig glad for at bo i dette naturskønne område, og jeg er MEGET BEKYMRET FOR, hvad den store
mængde af bebyggelse vil gøre ved dette område og områdets dejlige natur. Derfor ønsker jeg, at:
Bebyggelsesomfanget beregnes med bebyggelsesprocenten af de områder, der reelt set kan bebygges.

Bebyggelsesprocenten ikke er højere end i de omkringliggende områder.

Der udelukkende bygges i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene og den
omkringliggende skov.

Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan på de nuværende sokler længere inde på
området.

Den naboretlige tålegrænse respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere.

Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses
efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og børneinstitutionerne, kan klare.

Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven.
Der bygges 150 – 200 boliger i form af villaer og lavt tæt byggeri.
Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området.
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Trafikken
Vision
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling

Beskrivelse
Sikre overgange for borgere - særligt skolebørn.
Adskil sårbare trafikanter fra tungere trafik på områdets tilkørselsveje.
Etabler foranstaltninger, som skaber sikker trafik på vejene i og omkring Jonstruplejren.
Mindst mulig kødannelse ved afvikling af trafik.
Undgå, at Jonstrupvej bliver gennemfartsvej for trafik til Frederikssundsvej.

Jeg har en KÆMPE BEKYMRING FOR TRAFIKKEN TIL OMRÅDET. Der er i forevejen meget trafik
på Jonstrupvej om morgenen og om eftermiddagen, så jeg forudser at det bliver virkelig vildsomt
med trafik, hvis der kommer så mange nye huse. JEG HAR VIRKELIG SVÆRT VED AT SE
HVORDAN MAN KAN LØSE DET MED DEN MEGEN TRAFIK. Jeg ønsker jo heller ikke at der
kommer en anden vej tættere på skoven eller på mit hus ønsker, at:
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning.

Boligmængden – og dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig
trafikafvikling.

Der skal være hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte.

Ekspropriation mhp. trafikforbedringer og omlægninger sker frivilligt.

Der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets
beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på tilstødende veje.

Støjgener minimeres.
Afvikling af trafikken ved krydset
Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndteres, så kødannelse begrænses.
Hyppigere busdrift indføres så behovet for egen bil nummer to mindskes.
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Udbyg et velfungerende
lokalområde
Vision
En åben og naturlig del af lokalområdet.

Beskrivelse
Sikre plads til nye og forskellige boligformer, som appellerer til mennesker i forskellige faser i livet.
En ambitiøs boligarkitektur, som afspejler skoven og naturen, den er placeret i med gode og innovative løsninger indenfor
naturbeskyttelse, bæredygtighed og klima.
En respektfuld integrering i lokalområdet gennem etablering af stisystemer til og fra Jonstruplejren, etableret med
hensyntagen til natur og naboer.
Genbrug og udvikling af allerede eksisterende faciliteter på området for at styrke sammenhængskraften med lokalområdet
og forbedre mulighederne for leg, sport, bevægelse og sociale aktiviteter.

Jeg ønsker, at
Området ikke fremstår som en selvstændig, uafhængig bydel.

Der skabes en mangfoldig boligsammensætning med plads til forskellighed, f.eks. gennem andelsboliger, bofællesskaber
og seniorboligfælleskaber.

Kommunen og Freja udskriver en arkitektkonkurrence for hele Jonstruplejrens område for at sikre et højt arkitektonisk
niveau og sammenhæng i området.

Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men samtidigt tager hensyn til nuværende naboer.

Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige overgange.
Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af
andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning.

Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og som f.eks. også kan fungere som cafe.

Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj området.

Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk.

Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Med venlig hilsen
Drosselvænget
2750 Ballerup
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Høringssvar 128: Borgere, Tvendagervej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 22:33

Til Ballerup Kommune
Som led i fornyelsen af Jonstruplejren ønsker vi at gøre jer opmærksomme på en række konsekvenser som et eventuelt højt og tæt
byggeri vil have for vores matrikel som ligger på Tvendagervej .
Vi flyttede med 2 små børn fra København til Ballerup, for at få frisk luft, stilhed og ikke mindst natur omkring os.

Mistet lys
Om foråret og efteråret får vi morgensol ind i vores soveværelse og køkken-alrum. Klokken 7 om morgene viser solen sig over tagene
på den nærmeste barak inde på Jonstruplejren.
Hvis der bygges højere end én etage vil vi miste sollyset om morgenen. Hvis der bygges halvanden eller to etager vil både morgenog formiddagssol mistes.
Dette vil naturligvis være en forringelse af både husets værdi og herlighed.

Billedet er taget fra vores køkken den 7. marts kl 07:11 hvor solen står lige over tagene på Jonstruplejren.

Ændring af Tvendagervej som vi kender den
Den sidste del af Tvendagervej er en charmerende grusvej med store fredede egetræer den éne side og fredskov på den anden.
Denne idyl vil blive ødelagt ved en eventuel udvidelse af vejen, eller ved at lave en ny indkørselsvej fra Jonstruplejren ind imod
Tvendagervej 17.

Ballerup - den grønne kommune
Vi har et håb om at Ballerup, med Jonstruplejren vil vise sig som en kommune der har lyst og råd til at lade Jonstruplejren bebygges i
meget begrænset omfang.
Selvom mange boliger vil kunne give flere penge i kommunekassen på kort sigt, vil det samtidig ødelægge det mest unikke
naturområde der er tilbage i Ballerup - og det er en høj pris at betale.
At bebygge Jonstruplejren lavt og begrænset vil også være med til at ændre Ballerups image, som for mange er synonym med store
boligområder uden megen naturværdi.
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At dømme ud fra "Grøn plan for Ballerup Kommune" vil Ballerup:
"...sikre og udvikle de natur- og landskabsværdier der er i de grønne områder.

Vi vil beskytte og forbedre natur og landskab som rekreativ ressource for borgerne, og som værdi i sig selv."
Hvis ovenstående citat skal være gældende for Jonstruplejren, vil man helt lade være med at bygge boligområde på lejren, men i
stedet give adgang til et rekreativt, vildt skovområde.
Med venlig hilsen
, Civilingeniør og

, Biolog

Tvendagervej
2750 Ballerup

Høringssvar 129: GF Fuglehaven
Se bilag EA
Modtaget Dato: 30-09-2021 22:48

Hermed sender vi forhøringssvar fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Fuglehaven.
Mvh
Jens Schøler Jakobsen
Formand.

Høringssvar 130: Borger, adresse ukendt
Modtaget Dato: 30-09-2021 22:48

Til rette vedkommende
Hermed høringssvar vedr. Jonstruplejren:
Områdets infrastruktur er i forvejen presset, især trafikalt. Der er kun Jonstrupvej og Måløvgårdsvej/Måløv Parkvej/Jonstrupvangvej, som leder trafik
til/fra området. Små veje, som i forvejen er belastet i myldretidstrafikken. Jeg er meget bekymret for støjgener og trafikale problemer for hele
området.
Som udgangspunkt mener jeg man udelukkende bør give tilladelse til at bygge på de eksisterende sokler, og maks i 1,5 plan, tilsvarende de
omkringliggende områder. Allerhelst så jeg, at man måske bevarede enkelte bygninger på området, men ellers omlagde området til en
naturpark/skov.
Såfremt omdannelse til boligområde er uundgåeligt, er det alfa og omega, at antallet af boliger holdes på et lavt niveau – gerne omkring 50,
maksimalt 100 boligenheder.
Jeg foreslår desuden, at man bevarer idrætshallen og løbebane/fodboldbane på området, samt udbygger idrætsfaciliteterne til glæde for alle
borgere i kommunen.
Med hensyn til bæredygtighed, så bør man i omdannelsen af området indtænke tilslutning til fjernvarme (findes allerede i Jonstruplejren, men bør i
forbindelse med byggeri udvides til de omkringliggende boligkvarterer).
Der skal findes bæredygtige løsninger på trafik og transport, f.eks. elbusser med afgang hvert 10. minut, så de er et reelt alternativ til privatbilisme.
Der må etableres reelle cykelstier i begge retninger langs Jonstrupvej.
Der bør være mere end én ind/udkørsel til boligområdet, så al trafik ikke ledes samme vej. Når man ser på kortet, vil det umiddelbart være eneste
mulighed at etablere en indkørsel via Fuglehavevej. Altså ledes trafikken så blot til Jonstrupvej alligevel, og det understreger at der ikke er nogen
god løsning på de trafikale problemer omkring udvidelsen af området.
For ikke at ødelægge områdets unikke karakter må og skal antallet af boliger derfor holdes lavt, og såfremt man ønsker et boligområde med flere
hundrede boliger, bør dette etableres nær hovedtrafikårer (ligesom f.eks. Kildedal-området).
Med venlig hilsen
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Høringssvar 131: Borger, Vibeskrænten, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 23:12

Kære Ballerup Kommune

Hermed fremsendes høringssvar vedr. Jonstruplejrens fremtid.
Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet
Fredskoven og de mindre skovarealer skal beskyttes ved at etablere servitutter, som behandler området, som hvis det blev solgt
samlet., Beskyttelsesområdet og naturkorridorer skal som minimum følge Naturbeskyttelsesreglerne og deres intentioner, samt
Niras’ og Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger., Regnvandet skal nedsives lokalt og må desuden ikke ledes direkte til
vandhuller - derfor skal parkeringspladser o.a. belægges, så regnvandet kan nedsives lokalt, Værdifulde træer kortlægges, og der
skal stilles krav til entreprenører i bygge- og anlægsfasen og de fremtidige ejere om at bevare disse., Der bør laves en samlet
plan for hvordan naturen vedligeholdes og beskyttes efter et salg
Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?: Bebyggelsesprocenten må ikke være
højere end i de omkringliggende områder., Der bygges udelukkende i 1 eller 1½ plan mod kanten af lejren mod nabokvarterene
og den omkringliggende skov., Der bygges parcelhuse og tæt, lavt byggeri i pletvis op til 2 plan., Den naboretlige tålegrænse
respekteres, herunder indsigtsgener også for nærtliggende beboere., Kommunen skal dokumentere, at antallet af boliger og
dermed forøgelse af befolkningstilvæksten afpasses efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, de trafikbærende veje-, skolerne- og
børneinstitutionerne, kan klare., Man skal kunne se træerne henover, husene og altid have fornemmelsen, at man bor i skoven.,
Niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, da de giver et unikt og særligt præg til området., Området må gerne beholde
referencer til dets historie som en militætlejr
Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet
Området må ikke fremstå som en selvstændig, uafhængig bydel., Stiområder mv. etableres, så de åbner op til området, men
samtidigt tager hensyn til nuværende naboer., Pigtrådsafgrænsningen omkring området fjernes for at sikre mere naturlige
overgange. Der tages en særskilt dialog med direkte og nærtliggende naboer/grundejerforeninger ift. behov for etablering af
andre mere naturlige hegnsafgræsninger til erstatning., Området har mindst et fælleshus, som hele lokalområdet kan benytte og
som f.eks. også kan fungere som cafe., Idrætshallen genbruges og indgår som en del af idrætsfaciliteterne i Jonstrup/Østerhøj
området., Der etableres fælles legefaciliteter, som passer ind i områdets udtryk., Løbebanen og fodboldbanen bevares.
Tryg, sikker og velfungerende trafikafvikling
Skoleveje sikres for områdets skoler, f.eks. ved en selvstændig cykelsti på hele Jonstrupvej i hver retning., Boligmængden – og
dermed befolkningstilvæksten – bliver afstemt, så der sikres hensigtsmæssig trafikafvikling., Der skal være
hastighedsreducerende tiltag, som fysisk forhindrer, at man kører mere end det tilladte., Der etableres et tilstrækkeligt antal
parkeringspladser på området, således, at det undgås, at områdets beboere og skovgæster er nødsaget til at parkere på
tilstødende veje., Støjgener minimeres.

Med venlig hilsen
Vibeskrænten
2750 Ballerup

Høringssvar 132: Borger, Fuglehavevej, Ballerup
Modtaget Dato: 30-09-2021 23:18

Hej,
en kort bemærkning. Ser ingen grund til ønsket om at flytte lyskrydset fra Søndervej til enden af Fuglehavevej.
Det er dyrt for at flytte det 100 meter. Plus jeg bor på Fuglehavevej og mine piger kan bedst lide at køre i skole via Søndervej. Det
skyldes det føles mere sikkert når der er huse. Hvorimod stien der ligger i forlængelse af Fuglehavevej mod skolen. Den er mere øde
og derfor mere utryg.
Så synes det vil være overkill at flytte lyskrydset 100 meter.
Fuglehavevej
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Høringssvar 133: Borger, Drosselvænget, Ballerup
Modtaget Dato: 27-08-2021 12:19

Til Ballerup Kommune

Jonstruplejren til boligområde.
Skolevejen:
Beskyt vores børns skolevej.
Nu kommer der mere trafik på Jonstrupvejen, så i fremtid skal vores børn over vejen,
samtidig med en endnu større trafikmængde, for at komme til Østerhøjskolen.
Især om morgenen bliver det farligt.
Samt ad Tvenagervej til Ballerup Ny Skole.
På Jonstrupvej og Måløvgårdsvej bliver der meget mere trafik.

Forurening.
Beskyt vores drikkevand.
Foretag oprensning af farlige stoffer.
Det skal være klart, hvem der bliver ansvarlig for oprensningen.
Det skal kontrolleres, at oprensningen bliver foretaget korrekt.
Byggeprocent:
Der må kun medregnes areal, som der kan/må bygges på.
Ikke medregne fredsskov – mose- vand m.m.
Bebyggelse:
Højst bygge i 2 etager.
Naturen:
Undgå at ødelægge vores pragtfulde natur.
Ved byggeriet at tage hensyn til naturen.
Sikre efter byggeriet, at naturen kan overleve.
Med venlig hilsen
Drosselvænget
2750 Ballerup
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