
 

 

INVITATION 
 

Furesø Kommune og Freja ejendomme inviterer til spændende eftermiddag  

d. 11. september 2020 kl. 14.00 ved Hangar 3, Flyvestationen –  

Furesø Kommunes nyeste byområde 

  

I 2013 indgik Freja og Furesø Kommune et samarbejde om at udvikle Flyvestation Værløse. Det 

har givet en unik mulighed for at transformere den ca. 75 hektar store Sydlejren på Flyvestation 

Værløse, så der både er mulighed for at nyde den smukke natur, samtidig med at der er skabt 

muligheder for boliger, erhverv og fritidsaktiviteter.  

 

En alsidig boligsammensætning med forskellige typer af byggeri, nogle bygget bæredygtigt, med 

fokus på fællesskaber, f.eks. bofællesskabet Mageløse, hvor de nye borgere har indgået i 

fællesskaber fra starten af byggeprojektet.  

Furesø Kommune og Bofællesskabet Mageløse er i år nomineret som ét af tre projekter til 

byplansprisen for arbejdet med bofælleskaber og bæredygtighed.  

 

Flyvestationens transformation er sket i respekt for naturen. Dele af Flyvestationen er forbeholdt 

naturen, mens de landskabelige værdier er tænkt ind i bebyggelserne på en måde, som også er 

internationalt anerkendt ved Filmhusene.  

 

Flyvestationen er et eksperimenterende område og et godt eksempel på nyfortolkning af boliger, 

erhverv og natur, men som samtidig er funderet på områdets lange historie – fra istiden og stedets 

nyere historie som Flyvestation. Billedhugger Olav Johannisson har med udstillingen, ’Jonstrup - 

fra boplads til by. En historie hugget i sten’ fortalt områdets historie i en tidslinje fra istiden og 

frem til i dag, mejslet ind i 21 sten i et projekt skabt i samarbejde med Jonstrupsamlingen, 



 

 

Værløseegnens Historiske Forening, Jonstrup 89, Furesø Museum, Furesø Kommune og Freja 

ejendomme. 

 

Vi vil gerne invitere dig til at fejre Flyvestationen og alle de resultater, som vi har skabt i 

samarbejde med borgere og interessenter i området. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

  Ole Bondo Christensen          Karen Mosbech 

Borgmester, Furesø Kommune                 Adm. direktør, Freja ejendomme 

 

 

Arrangementet vil være tilrettelagt i overensstemmelse med sundhedsyndighedernes anvisninger og er derfor 

desværre ikke et åbent arrangement. Tilmeldinger skal ske til: suka@furesoe.dk, senest 9. september kl. 12.  

 
 
 
 

Program fredag d. 11. september 2020 kl. 14.00 

kl. 14.00 – ca. 14.45 taler ved:   

Velkomst v. Borgmester Ole Bondo Christensen  

Samarbejde og udvikling v. Karen Mosbech, adm. direktør i Freja ejendomme 

Fællesskab og byggefællesskab i Mageløse v. Janni Rose Christensen, formand, Mageløse.  

Hybridlandskabet Filmhusene v. Line S. Vestergaard, partner, landark., Juul I Frost Arkitekter.  

Flyene og livet i Hangar 2 v. Hans Bjævertoft, formand foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar.  

Per K. Larsen, formand for Jonstrup 89 fortæller om projektet: ’Jonstrup - fra boplads til by. En 

historie hugget i sten’. 

14:45 Ture i området 

Rune Christiansen, projektleder, arkitekt, Freja ejendomme byder velkommen til at se forskellige 

lokaliteter i området. 

 

Vi opfordrer til, at du cykler til stedet, men der vil også være mulighed for at parkere ved Hangar 1. 

Følg skiltene.  
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