”Åben Flyvestation”
Lørdag d. 26. april 2014 kl. 10-14
”Åben Flyvestation” afholdes af Miljøministeriet i samarbejde med Furesø Kommune. Arrangementet
er en del af borgerinddragelsesprocessen om den fremtidige anvendelse af Miljøministeriets del af
Flyvestation Værløse. Miljøministeriet inviterer alle til at bidrage med forslag og idéer til den fremtidige
anvendelse af området. Læs mere på nst.dk/flyvestationen.
På dagen deltager en række foreninger og demonstrerer, hvad de ønsker at bruge området til, ligesom
der vil være adgang til de ellers aflukkede områder, og alle blivende bygninger vil være åbne.
Den primære P-plads er via vejen Sandet, se kort.
Besøgende opfordres til at komme på cykel af hensyn til begrænset parkeringskapacitet og lange
afstande mellem aktiviteter. Der vil være begrænset mulighed for lån af cykel.

PROGRAM:
Kl. 10:
Arrangementet åbner med taler ved Miljøministeriet og Furesø
Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen ved hangar 72

Kl. 10 - 14:
Aktiviteter på arealet og bygninger er åbne.
I bygning 145 viser flyvestationens tidligere
jagtofficer jægerhytten frem.
I hangar 72 vil der være forskellige stande.
Ved landingsbanen vil der være forskellige aktiviteter
ved deltagerne.

Kl. 14:
Arrangementet slutter, dog aflåses P-plads ved værkstedet
først kl. 15. Evalueringsskemaer afleveres inden kl. 15

Evaluering af dagens aktiviteter:
Miljøministeriet er interesseret i at få indtryk af din oplevelse af de
aktiviteter, der demonstreres under dette arrangement.
Derfor vil vi bede dig svare på tre spørgsmål - enten i dag med
aflevering i en af stemmeboksene ved ind- og udgangene, hvor
der også er pen og papir.
Ellers kan du sende en mail til: flyvestationen@nst.dk
eller via Flyvestationens Facebook-side: facebook.com/flyvestationen
1. Hvilke aktiviteter, synes du godt om - og hvorfor?

DELTAGERE:
Ballerup Rideklub
Blokartcph
Chipmunks
Danmarks Flyvehistoriske Museum
Danmarks Sportsløbehjul Union
Dansk Politihundeforening
DN Furesø
Forsvarets tidligere Jægerhytte
Furesø Agenda 21
Historien og Geologien
Hareskovens Triathlon Klub
Hjortøgård Naturstøttepunkt
Holte Ski
Kitecph
Landsejler.dk
Modelflyvning (EFK87, Sjællands Modelsvæveflyveklub, Fritflyvning Danmark)
MTB-tours
Notholmgård
Orienteringsklubben Skærmen
Pensionistforeningen Flyvestation Værløse
Rolling Vikings
Rulnord
Storkene.DK
Valhalla Paragliding Klub
Værløse Naturgruppe
Furesø Kommune
Naturstyrelsen

2. Hvilke aktiviteter, synes du ikke om – og hvorfor?
3. Hvad har du set (aktiviteter/andet), som du synes
kunne have været bedre?
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk
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Færdsel i området
Færdsel sker i henhold til reglerne i naturbeskyttelsesloven.
Du må som udgangspunkt færdes overalt på Miljøministeriets arealer, dog er
der ikke adgang til de frahegnede arealer.
Motoriseret kørsel og ridning er ikke tilladt.
Hunde skal holdes i snor af hensyn til dyrelivet og de andre besøgende.
Færdsel sker på eget ansvar.
D. 26. april er der adgang til dele af de normalt lukkede områder - markeret
med stjerne - ligesom der er åbent for ridning efter særlig aftale.
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