Det er din by
– kom og vær med
Borgermøde tirsdag 15. november
kl. 19 i Jonstruphus

Jonstrup vokser
I 2015 var der under 2000
indbyggere. I 2023 er der op
mod 3000 og langt de fleste
nye er familier med børn.
I 2015 vedtog Furesø Byråd en
helhedsplan for Sydlejren med vægt
på fællesskaber, klyngehuse, en kulturakse, fælles aktiviteter og hensyn
til naturen. Men glemte at Sydlejren
er en del af Jonstrup, at trafikken
øges og at der er brug for flere daginstitutioner, skole, kultur- og idrætsfaciliteter. 2015-20 holdt Jonstrup ’89

borgermøder og fandt løsninger i dialog med kommunen. I 2022 sendte
Jonstrup ´89 spørgeskemaer til alle
borgere og foreninger og i denne avis
får du en oversigt over resultaterne det vi har nået og det, der mangler.
Konklusionen er klar: Skolen og
foreningerne skal bruge flere lokaler.
Jonstrup kan foreslå løsninger, men
husk at det er byrådet, der beslutter.

Jonstrup ’89 et Byens Hus, der kan
bruges både til undervisning, idræt
og kultur. Med en sal der kan bruges
feks. til gymnastik, yoga, bevægelse, håndbold, futsal, basketball,
badminton, teater, musik og foredrag. Samt mindre, fleksible lokaler
til møder, undervisning, depot, omklædning, køkken og café.

Byens Hus

Huset skal helst stå klart senest
2025-26, af hensyn til skolen og foreningerne. Et Byens Hus vil kunne
finansieres med støtte fra Lokale- og
Anlægsfonden og andre fonde.

Foreningerne mangler plads, skolen
skal udvides og kommunen har begrænsede midler. Derfor foreslår

Placering?
Der er ikke megen plads til placering
af Byens Hus. Kommunen har solgt
næsten alle grunde i byzonen og
resten er beskyttet natur.
Jonstrup ´89 peger på 3 mulige placeringer. Se kort på næste side.

Deltag i
debatten om,
hvad vi har og
hvad vi mangler
i Jonstrup.

Placering 1.

Placering 2

Placering 3

Fodboldbanen ved skolen

Parken omkring skolen

del af Hangar 3

Ingen placering er problemfrie, og hver især er
de behæftet med +/- mht. anvendelse, nabohensyn, adgang, parkering mv. Seminarieparkens

bevaringsværdier skal tilgodeses, og transport
mellem skole og fodboldbanen skal i givet fald
indtænkes. Hangar 3’s ledige hal er privatejet,

opfylder ikke arealbehovet og ligger lang borte
for skolens anvendelse, så også her mangler
afklaringer.
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Mulig placering af Byens Hus

Det har vi - det mangler vi
Naturen
Jonstrup ligger
midt i en eneståendexnatur.
Sletten, skabt af
istiden og præget af Flyvestationen, Søer,
åer og moser,
Jonstrup Vang, nattemørket, dyrelivet, planter og træer, På spørgsmålet: ”Hvad er det bedste ved at
bo i Jonstrup” er svaret: ”Naturen,
lokalsamfundet, fred og ro, daginstitution og skole tæt på”. Op mod
90% oplever naturen som den vigtigste værdi ved at bo i Jonstrup.
Jonstrup ’89 er borgernes stemme
imod kommunale tiltag og bygherrer som belaster naturen unødigt.

Historien.
Jonstrup har rødder tilbage til istiden og der er stadig spor efter historiens skiftende
tider i og omkring
byen: stenalderen, Bringe Bondeby, vikingetiden, de første kristne,
vandmøllen, uldfabrikationen, Jonstrup Seminarium og Værløse
Flyvestation. Du kan opleve hele
historien hugget i sten ved Perimetervej mellem hangar 3 og 4.
Se: www.historiesten.dk. Eller du
kan besøge Jonstrupsamlingen og
opleve skolehistorie og Danmarks
første seminarium. Se: www.jonstrupsamlingen.dk

Byen
Den centrale del af Jonstrup omfatter i dag de tidligere Seminariebygninger fra Danmarks første
Seminarium med Egeskolen og
Jonstrup skole, en REMA 1000
butik, fælleshuset Jonstruphus og
restaurant Jonstrup. Med udbygningen af Jonstrup og en øget befolkning er der behov for og ønske
om bedre faciliteter inden for en
række områder.

nemkørende trafik mest mulig. Der
er kommet trafik-, hastigheds- og
støjdæmpende chikaner, 2-1 veje,
rundkørsler eller trafiklys i hele
Jonstrup og anbefalede hastigheder
på 40 eller 30 km. Men der er stadig
mangler. Lige nu er der fokus på at
skabe sikkerhed for skolebørnenes
vej fra hjem til skole, og fokus på
gennemkørende trafik.

ne løsninger i institutionerne, flere
offentlige el-lade standere og en
bedre elforsyning er nogle af de
ønsker, som scorer højt. Alt dette
kommer ikke af sig selv. Jonstrup
prioriteres kun, når Jonstrup selv
påpeger mangler og løsninger.

Offentlig transport
De nærmeste S-togsstationer er i
Værløse og Maaløv. Buslinje 152
kører gennem Jonstrup by mod
Værløse og Maaløv. Jonstrup ’89
arbejder for at der kommer en bus
på Perimetervej og busstop for
500S på Jonstrupvangvej i 2023 .

Grøn omstilling
En spørgeskemaundersøgelse i
2022 blandt Jonstrups borgere viser
at bevaring af træer og grønne områder, grøn fjernvarme, flere grøn-

Udvidelse af Jonstrup skole
tikerne om, at der i stedet skulle
bygges næsten 200 nye daginstitutionspladser i ”Krudthuset” og
”Vingesuset”. Pladserne var klar da
børnene kom. Et rigtig godt eksempel på rettidig omhu.

bygning 305 mellem hangar 2
og 3, har kommunen i september
2022 besluttet at udbyde til salg,
dog med den klausul at køber skal
leje ejendommen ud til foreninger.
Kommunen gør det måske for at
slippe for udgifter til istandsættelse
og vedligehold. Jonstrup ’89 undersøger om foreningerne kan købe
bygning 305 på foreningsvilkår.

Foreninger.

Jonstrup ’89 arbejder sammen
med Vestforbrændingen og Furesø
kommune om at få fjernvarme til
Jonstrup. På borgermøde i oktober fremlagde Vestforbrændingen
sit projekt, som lover fjernvarme
til Jonstrup i 2025-27, men vel at
mærke kun til områder, der har gasog olie forsyning nu og kun hvis
mindst 40% tilslutter sig.

Jonstrup er hjemsted for mange
foreninger inden for kultur og
idræt: Jonstrup Jazzklub og – festival, Jonstrupsamlingen, Jonstrup
Senior Akademi, Jonstrup Petanque, Værløse Gymnastikforening i
Jonstrup, De Grønne Pigespejdere,
FC Jonstrup, Bringe Boldklub
Oldboys, Jonstrup Billedskole,
Airwave Paraglider, Flyhistorisk
Hangar og Skaterparken. Der er en
oversigt over foreninger og kontaktpersoner på www.Jonstrup89.
dk. Nye medlemmer er meget
velkomne.

Daginstitutioner

Bygning 305

Der er flyttet dejligt mange børn
til Jonstrup og der kommer stadigt flere til. Kommunens håbede i
starten, at børnene kunne bruge de
tomme pladser i daginstitutionerne
i Værløse, men heldigvis lykkedes
det repræsentanter for forældrene
og Jonstrup ’89 at overbevise poli-

- sport på Flyvestationen

Fjernvarme

Trafik, veje og stier
Udbygningen af Jonstrup har stillet nye krav til veje og stier. Jonstrup ´89 har arbejdet for at få gode
interne forbindelser i Jonstrup.
Det skal være nemt og sikkert at
komme rundt i byen. Samtidig
er der et stærkt ønske om at begrænse hastigheden og den gen-

Borgerundersøgelsen
viser at:
40% har boet i Jonstrup
mere end 10 år.
44% af Jonstrups familier
har børn under 18 år.

Furesø kommune har flere gange
besluttet gode vilkår for de, der bruger flyvestationen til cykling, ski,
løb, skating, triatlon, paragliding
mv. Men har i stedet solgt de bygninger, der er egnede til formålet.
Den sidste kommunale ejendom,

Forsamlingshuset
Jonstruphus
Jonstruphus er vores alles forsamlingshus. I hverdagene benyttes det af kultur- og idrætsforeninger. I weekenden lejes det ud
til private fester. Jonstrup ’89 står
for udleje og vedligehold sammen
med Furesø kommune.
Se mere på www.jonstrup89.dk

Jonstrup skole er indskoling til Ll. Værløse skole, placeret på Seminariet sammen med Egeskolen, som er for
10. klasse. Nu hvor børnetallet vokser, er der brug for
meget mere plads til klasse- og faglokaler, gymnastik,
idræt og FFO. Byrådet har allerede besluttet at udvide
skolen varigt til 0.-3. klasse og vil i 2023 gennemføre
en analyse for at finde ud af, om eleverne i 4.-5. klasse
også skal være i Jonstrup, eller om de skal fortsætte
med at køre til Ll. Værløse skole.
Kommunens prognoser for børnetallet viser, at der skal handles
hurtigt. Prognoserne har været kendte i flere år men på trods heraf, er Byrådet hidtil kun lykkedes med at finde midlertidige løsninger. Der er opsat pavilloner, som skal fjernes senest marts
2025, jf. lokalplanen. O.-3. klasse har lokaler og FFO i Jonstrup,
men da flere faglokaler er i Værløse, må børnene i 1., 2., og 3.
klasse køres til Ll. Værløse skole en dag om ugen.
Hvis prognoserne holder, vil der mangle pladser til forårsbørnene
i 2024. De varige faciliteter til 0-3. klasse og FFO skal derfor
være klar fra 2024/25.
Hvis Byrådet beslutter, at 4.-5. klasse skal være i Jonstrup, når
der er børn nok, viser prognoserne, at faciliteterne skal være klar
fra 2025/27.
De eksisterende bygninger, inkl. forstanderboligen, kan ombygges og indrettes, så der er plads til varige løsninger for 0.-3.
klasse, dog med idræt og gymnastik i Byens Hus.
Men en udvidelse med 4.-5. klasse kræver større ændringer.
Kommunen har talt om at flytte Egeskolen, men hvis Egeskolen bliver i Jonstrup, skal der skabes plads ude og inde til ca.
500 elever, heraf 200 i Egeskolen og 300 i Jonstrup skole.
Spørgsmålet om placeringen af 4.-5. klasse bliver besluttet af
Byrådet på grundlag af analysen, som kommer i 2023.
Der er med andre ord flere spørgsmål og usikkerheder som skal
afklares. I første omgang for 0.3.- klasse, som er og skal være i
Jonstrup skole på gode faglige vilkår. Dernæst for 4.-5. klasse,
som måske kommer til Jonstrup, afhængig af Byrådets beslutninger. Der skal findes realistiske løsninger, hvor kvaliteten går i
hånd med mulighederne. Det fortjener og har børn og forældre i
Jonstrup krav på.
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Borgerundersøgelse
Hvad kan vi li´ at lave?
Hvilke kultur- og idrætsfaciliteter benytter
man i Jonstrup? - Undersøgelsen viste et stor
brug af de frie Naturarealer som skov og flyveplads men også stor tilslutning til Jazz Festival
Fodboldklubben

13%

Gymnastikforeningen

15%

Jonstrup Seniorakademi
Jonstrupsamlingen

21%
9%

Jonstrup Jazzklub
og festival
5%

Jonstrup Petanque klub

3%

Vores foreninger ønsker

66%

Friarealer på flyvestationen

90%

Tilflyttere der endnu
ikke bruger tilbud

19%

7%

Hvad ønsker vi?
Hvilke idræts- og kulturtilbud ønsker man
i Jonstrup? - Her er nogle eksempler fra
borgerundersøgelsen.
Musikskole

Barselstilbud

Bibliotek / Kulturhus

Idrætsfaciliteter
Billedskole

Da Byrådet konstituerede sig efter valget i 2021, var
partierne enige om, at der kan besluttes ”en samlet plan for udviklingen af lokalsamfundet i Jonstrup/Sydlejren, med fokus på infrastruktur, skole,
byudvikling mv.” Målet med borgermødet den 15.
november er, at Jonstrups beboere, foreninger og
virksomheder kan komme med et samlet udspil til
Byrådet, om det vi vil med vores by. Om det vi holder
af – naturen, lokalsamfundet, daginstitutioner og skole
tæt på - og om det, der er og det, der mangler. Avisen er et
oplæg til debatten på borgermødet, som vi håber du vil deltage i.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Jonstrup ’89

Jonstrup Vang Skoven

Natur

Yoga

Foreningerne i Jonstrup har svaret på et spørgeskema fra
Jonstrup 89. Svarene er kort resumeret i dette skema:
Navn

Medlemsalder
og medlemstal

Nuværende
faciliteter

Ønsker

Jazzklub og
-festival

25-: 0
25+: 150

Jonstruphus
Skolen

Større lokale, flere borde, større depot.
Mere plads = flere medlemmer

Jonstrup
Samlingen

25-: 0
25+: 70

Skolen

Handicapadgang
Mere plads til udstillingen

Senior
Akademi

25-: 0
25+: 170

Jonstruphus

Mere plads til hold, flere små og store
lokaler, foredrag og depot. Potentiale 200

Petanque

25-: 3
25+: 77

Skolen

Klublokale med håndvask

Værløse gym
Jonstrup

25-: 50
25+: 75

Jonstruphus
skolen

Bevægesal m. ribber, ringe, bomme
til børn og unge. Depotrum

Grønne Pigespejdere

25-: 60
25+: 6

Skolen

Mere plads til spejdermøder
Shelter i parken. Potentiale: 100

FC Jonstrup

25-: ca. 30
25+: ca.35

Banen + hus
Jonstruphus

Bane med kunstgræs og klublokale.
Frivillige forældre til træning

Billedskole

25-:
25+: 15

Skolen

Lokaler til kurser og materialer.
Potentiale: 200 børn, unge, voksne.

Skolen

Lokaler til kurser og materialer.

Musikskole
Airwave
Paraglidere

Cafe

25-: ca 6
25+: ca 90

Cykelklub
Badminton

Deltag i
debatten om,
hvad vi har og
hvad vi mangler
i Jonstrup.
Borgermøde tirsdag
15.november kl.19
i Jonstruphus

45%

Jonstrup Billedskole (ny)

Borgere der ikke
bruger tilbud

Helhedsplan for
Jonstrup

Fitness

Dans / Gymnastik

Hangar 2

Depot til udstyr. Potentiale 150

Hangar 2

Flyhistorisk
hangar

25-: 1
25+: 160

Hangar 2
græsstartbane

Lån af sidelokale hangar 2
Jonstruphus torsdage 14-17

Skaterparken

Ca 150

Anlæg under
opførsel

Lokaler til depot i bygning 305 ved
Hangar 2

Jonstrup ’89

Starten gik i 1989 – deraf navnet.
I de senere år har fokus være på JonJonstrup ’89 er lokalforenin- strups vækst, trafik, handel, dagingen for alle Jonstrups borgere, stitutioner, skole, foreningsliv, bus,
foreninger og virksomheder.
energi- og varmeforsyning – alt unSammen løser vi byens fælles der hensyn til naturen og lokalsamopgaver i dialog med Furesø fundet. Jonstrup ’89 er en forening
kommune.
med mange aktiviteter og borger-

møder om det, der rører sig.
Se www.jonstrup89.dk
Det koster kr. 50 årligt pr. husstand at være medlem. Hvis du
ikke er medlem allerede, kan du
betale via mobile pay 270293 eller
til Danske Bank 1551-7926278.
Husk at oplyse navn og adresse.

