
 

 

Opsamling på Informationsmødet om Fortens fremtid den 4. oktober 2020 
 
Alle beboere i Farum landsby var inviteret til informationsmødet. d. 4. oktober kl 10, hvor 
arbejdsgruppens forslag blev præsenteret og diskuteret. Cirka 15 beboere i Farum landsby trodsede 
regnen, hvoraf hovedparten bor omkring Forten. Der var en positiv stemning omkring blomsterengen 
og dele af de fremlagte forslag og enighed om, at området gerne må være lidt vildt og ikke skal ligne et 
haveanlæg. 
 
 
Nedenfor et resume af de væsentligste punkter: 
 
Forslag om blomstereng på areal A 
 Der var generel opbakning til at etablere en blomstereng. Der vil være et par timers arbejde i 

foråret hvor man bl.a. fjerner flerårigt ukrudt.  Det kan ske hurtigt på en frisk-op-dag, da der 
virkelig er mange hænder. 

 Blomsterengen forudsætter at nogle af de træer der skygger for engen skal fjernes. 
 Det er normalt tilstrækkeligt at slå engen 1 gang om året, og det vil kommunen gerne gøre. De 

små stier i engen vil kommunen slå jævnligt.  
 
Forslag om bivenlig beplantning foran parkeringspladsen 
 Der var opbakning til lavere og mindre massiv beplantning, fx med æbleroser og 

sommerfuglebuske, så der stadigvæk er udsigt til Forten, når man kommer fra Kålundsvej 19. 
Det må gerne se naturligt og vildt ud, og der må gerne være kig igennem. 

 
Forslag om allé af frugtbuske langs indkørslen til ROM 
 Der var et ønske om at pladsen skal opleves om en sammenhængende helhed. De foreslåede 

buske bryder pladsen for meget op i to, og indkørslen bliver mere markant. Det er bedst at den 
er diskret, så der var ikke opbakning til en allé af frugtbuske på det sted. 

 
Træerne på blomsterengen 
 Der var stor opbakning til blomsterengen, hvilket forudsætter at nogle af træerne skal fjernes, 

fordi de skygger for meget. 
 Flere beboere ønskede ikke kastanjetræet fjernet. Blandt argumenterne var, at det var en god 

samlingsplads på Forten, at børnene var glade for gyngen og kastanjerne.  
 Bjarne Oppfeldt fremlagde sit og Pias forslag om at fjerne de fleste træer, bl.a. kastanjen, og 

plante æbletræer, idet han mente at en blomstereng ikke kan trives med de eksisterende træer. 
Han var dog meget fleksibel i forhold at finde andre løsninger. 

 Træer er levesteder for insekter, og blandt træerne på Forten scorer egetræerne højt på 
ranglisten som bosted for mindst 800 forskellige insektarter. Selv fældede/døde træstammer 
binder en del CO2 og er føde for insekter og småkravl, så derfor kan det være en god idé, at 
lade et par af de fældede stammer ligge på blomsterengen - også som legetræer. 

 Der var ikke særlige forbehold for de andre træer. 
 
Krydderurtebed 
 Det blev påpeget at det var uheldigt med spiselige planter op ad parkeringspladsen og vejen på 

grund af udstødningsgasser, alternativt kunne man plante duftende planter.  
 
Havelaug 
 Der var enighed om, at det var nødvendigt med et havelaug, som driver processen videre, 

indkalder til frivillige arbejdsdage, i stil frisk-op-dagen mv.   
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Andet  
 Stenene: Stenene opfattes som karakteristisk for landsbyen og skal ikke fjernes. Dog vil det 

være ok at tynde ud i de mindre sten og at fjerne dem fx langs med indkørslen til ROM, eller at 
samle dem i nogle klynger, hvor der også kunne vokse planter. De store sten er også gode som 
siddepladser, og mange insekter bruger de varme sten til at varme sig op. Der var generel 
opbakning til at undlade at male stenene. 

 
 Mindre bænk omkring kastanjetræet: Det blev foreslået, at der bliver sat en rund bænk op 

omkring kastanjetræet. Evt. som en start løse bænke a la den som står ud for Kålundsvej 2B, 
som også nemt kan flyttes rundt efter behov. Det blev diskuteret, om dette evt. vil tiltrække 
uønskede besøgende, men der var stemning for at gøre forsøget. 

 
 Proces: Det blev foreslået, at man tager processen et trin ad gangen og ikke lave alle 

forandringer på en gang. Fx kunne man fælde nogle få træer i vestdelen og etablere 
blomstereng i den del, undlade at male sten, og så se hvordan det udvikler sig. 

  
Ovennævnte punkter indgår i arbejdsgruppens videre arbejde med at videreudvikle forslagene i 
samarbejde med kommunen, så vi stiller med nogle ønskelige og realiserbare forslag til afstemningen 
d. 11. november. 
 
Alle beboere i Farum landsby er fortsat velkommen til at bidrage med deres input til arbejdsgruppen 
frem til d. 18.10.2020. Kontakt Sabine (sabine.kirchmeier@gmail.com), Elisabeth 
(e.haarsted@gmail.com) eller Jytte (jytteboch@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 


