
Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn

VELKOMMEN TIL 
KIRKE VÆRLØSE

Kære nye nabo...
Skal du bygge om eller renovere? 

Vær opmærksom på gældende lokalplaner. 
Eksempelvis gælder Lokalplan nr. 27 for store dele af Kirke Værløse.
Du kan spare tid og besvær, hvis du undersøger de love og planer,

 som gælder, inden du ansøger om byggetilladelse.

 Lokalplaner og opdateret information findes 
på Furesø Kommunes hjemmeside.

Grundejerforeningens bestyrelse kan naturligvis altid spørges til råds. 

Er dit hus bevaringsværdigt? 
Er dit hus bevaringsværdigt, og går du med tanker om at restaurere?

Så kan Furesø Bevaring måske være behjælpelig 
med et rente- og afdragsfrit lån til restaureringen.

Furesø Bevaring har til formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer 
med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares 

eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Send en ansøgning med begrundelse og dokumentation 
for restaureringsarbejdet der ønskes udført.

Ansøgningsskema samt yderligere information 
om betingelserne kan hentes på www.furesoebyogland.dk



Medlemsskab i Grundejerforeningen 
Det koster 200 kr. om året at være medlem af Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn. 
Foreningen er frivillig og optager medlemmer i hele Kirke Værløse. 
Afgrænsningen fremgår af vedtægterne anført på hjemmesiden.

Som frivillig forening er grundejerforeningen høringsberettiget part i forhold til
Furesø Kommune og har i den egenskab været med til at danne Lokalsamfundenes Samvirke, 
LS, som er en sammenslutning af frivillige foreninger i de øvrige lokalsamfund i kommunen, 
nemlig Hareskovby, Jonstrup, Stavnsholt, Farum Landsby og Bregnerød.
Vi har således fælles interesser, så kommunen fx ikke forfordeler lokalsamfundene, afskaffer 
busserne eller tømmer dem for institutioner, når kommunen planlægger.

Som medlem af Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn er du med til at sikre opbak-
ning til det arbejde den til enhver tid siddende bestyrelse og de mange frivillige udfører og du 
er også med til at sikre, at der er liv i byen, bl.a. ved at der årligt arrangeres aktiviteter for børn 
og voksne.

Er du ikke medlem? Vil du gerne være det? Så send en mail til formand@kirke-vaerloese.dk

VELKOMMEN
Grundejerforeningens medlemmer og bestyrelse byder dig 

og din familie hjertelig velkommen iblandt os.
Grundejerforeningen blev oprettet på den stiftende

 generalforsamling afholdt den 22. Februar 1938.

På disse sider finder du lidt information om foreningen. 

Opdateret information om bestyrelsesmedlemmer og vedtægter
 finder du på vores hjemmeside.

Hvert år i Marts måned afholder foreningen sin ordinære
 generalforsamling, hvortil også du er velkommen med eller uden

 gode forslag til forbedring af trivselen i Kirke Værløse.

Hvis der er ting som du er i tvivl om, er du 
velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Endnu en gang velkommen.
Bestyrelsen.

Fastelavn - Hvert år inviterer Grundejerforeningen til fastelavn på parkeringspladsen ved Den Gamle 
Skole, hvor der bliver slået katten af 3 tønder, så splinterne flyver om ørerne.
Bagefter spiser vi fastelavnsboller og drikker the og kaffe i Den Gamle Skole.

Sankt Hans - Arrangementet begynder ved Den Gamle Skole hvor bestyrelsen sørger for varm grill, mens 
grundejerne selv medbringer mad. Sankt Hans bål foregår på engen ved Bunds Å,  hvortil vi bevæger os i 
samlet flok. Bålet tændes typisk kl. 21.15.

Juletræstænding - Juletræet tændes kl. 16.00 den første søndag i advent. 
Efter en par ord til juletræet tændes lysene og der serveres glögg og varme æbleskiver til alle, der 
møder op og er med til at holde fast i en dejlig tradition i Kirke Værløse. Juletræet placeres på Kirke 
Værløses centrale tingsted (ved “Kagerullen”). 

Faste aktiviteter:

WWW.KIRKE-VAERLOESE.DK
Hold dig opdateret om aktiviteter og læs sidste nyt fra Grundejerforeningen.




