
   

 
 

 

Borgermøde i Jonstrup 
 

Torsdag den 3. nov 2011, kl. 20.00 
 

Emne: Dagligvarebutik i Jonstrup 

 
 

Kommentarer fra borgermøde 

 

 Er dette et udarbejdet færdigt projekt? Dagligvarebutik er på offentlig 
henvendelse, en forespørgsel hos kommune.  

 REMA 1000 er i forhandling med forsvaret 

 Skal der være andet i bygningen end en REMA 1000?(i Skovlunde har man 

en benzintank sammen med en butik 

 Stor pylon med REMA 1000 pynter ikke ligefrem i byen 

 Placering på grunden ift. Vej, naboer og andre bygninger 

 Er de 830 m2 inkl. Lager og varegård 

 Varegård mod vej og nabo ift. Afstand, afskærmning, lugtgener, affald, 

rottebekæmpelse støj etc. 

 Bygnings udseende, arkitektur og materialer, hvordan skal det tilpasset de 

omkringliggende bygninger, eks. Ift. Seminariet,Jonstruphus og lokalmiljøet 

REMA 1000 butik i veksø nævnes som godt eksempel 

 Antal p-pladser til butikkens kunder  

 Er der nok parkeringspladser til:  

Seminariet ved forældrearrangementer? 

Jonstruphus arrangementer med gæster? 

Fodboldklubben, når forældre skal aflevere deres børn? 
Foreningens liv er vigtig for byen.  

REMA 1000 butik ved Roskildevej nævnes som vellykket ift. Parkering og 

rådighed over p-pladser 

 Nogle omkringliggende veje ved kroen har, ved arrangementer fået fyldt 

deres indkørsler med biler. 

 Skulle butikken lukke, kan bygning anvendes til andet? 

 Hvordan kan afskærmning mod beboelse, eks. Ved Chr, Haughs Allé se ud? 

 Fordele; den korte afstand til indkøbsmuligheder for ældre, børnefamilier, 

man kan handle lokalt i stedet for at starte bilen op samt lokalt ”mødested” 

 Stort varesortiment vigtig for at butikken bruges til stort køb og ikke hov-

jeg-glemte-mælken køb 

 Butik vil være attraktivt for tilflyttere, reducere farten i byen 

 Trafik af store lastbiler og butikskundebiler: Hvordan sikrer vi skolevej for 

børnene, cyklister, buspassagere ved stoppestedet samt fodgængerfelt over 

vejen?  

 Forslag om at lægge butikken i industrikvarteret ved Walgerholm. Masser 
af plads, mindre trafikale problemer som lastbiler og bløde trafikanter. 

Plads til stort skilt. Fremtidsplaner med udkørsel ved Walgerholm fra Den 

gamle flyvestation 

 Der er planbestemmelser på grunden der giver muligheder for erhverv, som 

har været eksisterende de sidste 8 år 



   

 Forbehold/ råderet over kommunes parkeringspladser(nuværende p-plads) 

ikke muligt 

 Mulighed for p-kælder på grunden 

 Indkørselsmuligheder fra Jonstrupvangvej ved jonstruphus 

 Arbejdsgruppen i jonstrup89 nedsættes 

 Borgere ønsker et orienterende møde når projekt er mere detaljeret 

 Referat lægges ud på Jonstrup89s web 

 

 
Ref/ alp 


