Kom og bliv en del af

NORDSJÆLLANDS MEST
ERHVERVSVENLIGE KOMMUNE

ERHVERVSOMRÅDER I
FURESØ KOMMUNE

Farum
Erhvervspark

Kirke
Værløsevej

Lejrvej

KOM OG VÆR MED
Furesø Kommune er Nordsjællands mest erhvervsvenlige
kommune. Dansk Industris Erhvervsundersøgelse 2018
har for 6. år i træk sat os ind på en 1. plads.

I Furesø skaber vi løsninger sammen
Vi er i tæt dialog med vores lokale erhvervsliv om at skabe
et erhvervsvenligt og attraktivt miljø, hvor virksomheder
bliver set og hørt. Vi udvikler vores erhvervsområder og
søger for, at vores lokale erhvervsliv møder hinanden.

Vores målsætning
... er, at vi vil fastholde og udvikle eksisterende
virksomheder, understøtte etableringen af
nye iværksættere og tiltrække virksomheder.

Sydlejren

Hurtig opstart
Det skal være nemt at være virksomhed i Furesø. Derfor
har vi indført en fast-track ordning. Det betyder, at vores
sagsbehandlere står klar til at gribe henvendelser fra
erhvervslivet og behandle dem hurtigt.

Plads til alle
Vi samler på og hjælper med at udvikle gode virksomheder.
Vi har altid plads til flere, som vil være en del af den kraftige
vækst i vores område. Overvejer du at etablere din virksomhed i Furesø? Så kan du læse om vores fem erhvervsområder i denne folder.
Venlig hilsen
Flemming Ipsen og Christina Elmetofte
Erhvervskonsulenter

Walgerholm

02 | ERHVERVSOMRÅDER FURESØ 2019

ERHVERVSOMRÅDER FURESØ 2019 | 03

Furesø Kommune

Hvis du vil være tæt på det hele

På furesoe.dk/erhvervsejendomme
kan du finde fem videoer,
der viser billeder fra vores
erhvervsområder.

BLIV EN DEL AF NOGET STØRRE
- Et aktivt erhvervsliv

FLYT DIN VIRKSOMHED TIL FURESØ
- Vi kan tilbyde meget mere end blot en fantastisk placering
I Furesø har vi over 4.000 virksomheder inden for
produktion, kontor, håndværk, industri og detail fordelt
over kommunens fem erhvervsområder:
Farum Erhvervspark, Kirke Værløsevej, Lejrvej,
Walgerholm og Sydlejren.

Vores fem erhvervsområder har hver deres særegen. Nogle
er tætte på byen, handelscentrene og offentlig transport.
Andre ligger roligt og med udsigt til rekreative arealer.

Furesø Kommune ligger mellem Hillerød og København,
og det tager kun 20 minutter at suse herop i bil fra Rådhuspladsen og 35 min. for supercyklister.

Vidste du

Vi har en god infrastruktur. Der er korte afstande til motorvejsnettet og gode bus- og S-togsforbindelser. Den anlagte
supercykelsti løber lige gennem vores to største byer,
nemlig Farum og Værløse.

... at Furesø er blandt de få kommuner i Danmark
med et hold i Superligaen, nemlig FC Nordsjælland.
De har hjemmebane på Right To Dream Park og
trækker mange fodboldsfans til byen, når
kampene fløjtes i gang.
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Erhvervslivet i Furesø er fyldt med ildsjæle. Vi hjælper
og støtter hinanden og sørger for at holde vores aktive
netværkskultur i live. Vi mødes til tværgående arrangementer og fejringer og bruger hinanden aktivt i hverdagen
til sparring og løsning af konkrete opgaver:

Furesø Erhvervsforening
Furesø Erhvervsforening har over 300 medlemmer og
skaber relationer gennem fælles aktiviteter, netværk
og arrangementer. Læs mere på fuef.dk

Furesø Industri

I Furesø Kommune
har vi et rigt kultur- og fritidsliv
Vi har over 300 aktive foreninger og har dannet
rammen om mange store tilskuerarrangementer,
fx Store Flyvedag, Furesø PicnicFestival, Furesø
Festival, Chasing Cancellara, Lun På Ord og
mange flere.

STOREFLYVEDAG

Furesø Industri er en interesseorganisation. De beskæftiger sig primært med byplan, miljø, beskæftigelse,
erhvervspolitik og indkøbspolitik i samarbejde med
kommunen. Læs mere på furesoeindustri.dk

Kontakt

Furesø Erhvervskontaktudvalg

Du kan læse om vores tilbud til dig som
virksomhed i Furesø på furesoe.dk/erhverv

Furesø Erhvervskontaktudvalg er et forum for kontakt
og dialog om emner af relevans for erhvervsudviklingen
og erhvervslivets vilkår. Udvalgets mål er at gøre
Furesø til en endnu mere attraktiv erhvervskommune.
Læs mere på furesoe.dk/erhverv

Send en mail til erhverv@furesoe.dk med
dine kontaktoplysninger, så hører du fra os.
Vi glæder os til at høre fra dig og fortælle dig om,
hvad vi kan gøre for din virksomhed.

FARUM ERHVERVSPARK
- Stort erhvervsområde tæt på motorvej, S-tog og handelscentrum
Farum Erhvervspark er kommunens største erhvervsområde.
Det er det ideelle sted at placere din virksomhed, hvis du
ønsker nærhed til indkøbsmuligheder og god tilgængelighed
for både ansatte, samarbejdspartnere og kunder.

Farum Erhvervspark
Erhvervsparken ligger i området mellem Slangerupvej,
Paltholmvej og Frederiksborgvej i 3520 Farum
tæt på S-tog og handelscentret Farum Bytorv.

Jobcenter Furesø ligger i området, hvilket giver gode
muligheder for at indgå i et rekrutteringssamarbejde om
kvalificeret arbejdskraft.
Derudover ligger der to tankstationer og en kommunal
genbrugsplads.

Med knapt 300 meter til nærmeste motorvej, gåafstand til
Farum Station, flere indkørselsveje og busrute gennem hele
området, er Farum Erhvervspark blandt kommunens mest
tilgængelige erhvervsområder.

Erhvervsparken har for nylig gennemgået en større renovering med opsætning af skilte, asfaltering af veje og
renovering af fortov.

Området rummer et bredt spektrum af erhverv lige fra højteknologiske virksomheder, kontor- og håndværksvirksomheder til nogle af Furesøs største industrivirksomheder.

Desuden er området blevet forskønnet med beplantning
af blomsteralléer og nye træer, så Farum Erhvervspark
i dag fremstår indbydende.

Dele af Farum Erhvervspark er forbeholdt box-butikker
samt pladskrævende varer.
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KIRKE VÆRLØSEVEJ
- Tæt på handelscentrum og offentlig transport

Kirke Værløsevej
Erhvervsområdet ligger mellem Kirke Værløsevej
og Ny Vestergårdsvej i 3500 Værløse
tæt på S-tog og handelscentret Værløse Bymidte.

Et stenkast fra Værløse Station og handelscentret Værløse
Bymidte ligger erhvervsområdet Kirke Værløse.
Området tilbyder plads til små og mellemstore virksomheder
inden for produktion og kontor.
Området er særligt velegnet til virksomheder, der gerne
vil lægge tæt på offentlig transport.
Erhvervsområdet Kirke Værløsevej ligger klods op ad
en hovedåre med direkte adgang til busforbindelser og
ca. 2 km fra tilkørslen til motorvejsnettet.
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Værløse Bymidte
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LEJRVEJ

Lejrvej

- Rekreativt område til større erhverv
Erhvervsområdet Lejrvej ligger i det naturskønne og
bakkede landskab tæt på den historiske landsby, Kirke
Værløse.

Midt i området ligger et stort kontorfællesskab, der giver
mulighed for et dagligt netværk med andre virksomhedsejere.

Området har udkig til Søndersø og er nabo til golfbanen
i Værløse samt de rekreative områder ved den nedlagte
Flyvestation Værløse.

Der er offentlig bustransport til og fra erhvervsområdet
fra Værløse samt hurtig tilkørsel til motorvejsnettet.

Området er oplagt til større erhverv inden for produktion
og kontor, da bygningerne generelt er store.
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Erhvervsområdet ligger 3 km fra handelscentret
Værløse Bymidte og S-togsstationen med bus lige
til døren i Kirke Værløse, 3500 Værløse.

Området har for nylig gennemgået forskønnelse og
renovering af veje og fortove.
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WALGERHOLM

Walgerholm

- Naturskønne omgivelser i et roligt erhvervsområde
Erhvervsområdet Walgerholm ligger i den sydlige del af
Værløse i byen Jonstrup i landlige omgivelser.

Der er kort afstand til motorvejsnettet. Både Ballerupmotorvejen og Hillerødmotorvejen ligger ca. 5 km fra området.

Walgerholm er et af de mindre erhvervsområder i kommunen og har både små og mellemstore virksomheder inden
for industri, produktion og kontor.

Der er busforbindelse til og fra erhvervsområdet.

Erhvervsområdet ligger i rolige omgivelser
tæt på byen Jonstrup i den sydlige del
af 3500 Værløse.

Erhvervsområdet ligger roligt tilbagetrukket fra større veje
og med blot én indkørselsvej til området. Derudover er der
kort vej til den nedlagte Flyvestation Værløse, som byder
på storslået natur og rekreative arealer.
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Filmstationen

SYDLEJREN
- Kreative erhverv
i et historisk miljø
Erhvervsområdet Sydlejren ligger på den tidligere Flyvestation i Værløse, som i dag er et storslået naturområde i den
sydvestlige del af kommunen.
Det rekreative område er et udflugtsmål for borgere og
motionister, og i sommerhalvåret danner Flyvestationen
rammen om mange af kommunens store events.
Området er i disse år i gang med en stor forvandling, hvor
der bygges attraktive boliger og ejendomme til erhverv.
Derudover bliver veje og stisystemer sikret, så man nemt
kan komme rundt i området.
Stedet huser mange mindre, kreative virksomheder, der
favner alt fra producenter, leverandører til film, teaterfolk,
kunstnere og arkitekter.

Militære bygninger

Filmstationen er et mangfoldigt,
kreativt og skabende miljø - et byrum uden for byen.
Her er en bred vifte af erhverv, værksteder og rekreative områder og der er plads til at udfolde sig.

Sydlejren
Erhvervsområdet ligger i udkanten af den tidligere
Flyvestation Værløse i den sydlige del af 3500 Værløse.

Filmstationen søger at skabe et miljø af filmfolk og
kreative kræfter fra relaterede brancher.
Hvis dit firma bidrager til den vision, er der gode
muligheder for at skabe dig en ideel arbejdsplads på
Filmstationen, hvor der er mange forskellige former
for lokaler og bygninger.
Filmstationen er også specialister i at huse store og
små produktioner inden for film, TV og reklame. Der
er studier i flere størrelser, heriblandt to af nordens
største studier, samt alle de faciliteter der skal til
for at skabe en effektiv og professionel
produktion.

hangar og hovedværksted, som tidligere har været brugt til
helikoptere og Dronningens Challenger-fly.
De militære bygninger er ideelle for kreative brancher
og virksomheder, der ønsker at være del af et
inspirerende og produktivt fællesskab
med et historisk vingesus.

Sydlejren er fyldt med fascinerende detaljer fra den tid,
hvor stedet fungerede som flyvestation. Som eksempel
er der filmstudie i Flyvestationens gamle
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