
Indkomne forslag til afdelingsmøde i Egedalsvænge  
den 21. september 2021 

 
Forslag nr. 1.  
Ny Boligsocial Helhedsplan for Egedalsvænge 
Afdelingsmødet skal godkende om Egedalsvænge skal deltage i den boligsociale 
helhedsplan Nivå-Kokkedal Helhedsplan i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2025. 
 
Forslagsstillere 
Afdelingsbestyrelsen for Egedalsvænge og Boligforeningen 3B 
 
Hvad handler det om? 
Egedalsvænge har nu mulighed for - sammen med Boligforeningen VIBO, Fredensborg 
Boligselskab og Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal - at få en ny Boligsocial 
Helhedsplan - Nivå-Kokkedal Helhedsplan - for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2025.  
 
Helhedsplanen vil blive støttet af Landsbyggefonden med 6,5 mio. kr. og af 
Fredensborg kommune med ca. 7.5 mio. kr.  Boligforeningen 3B har besluttet at 
fortsætte med betaling, så det koster stadig ikke beboerne i Egedalsvænge noget at 
være med i den nye Nivå-Kokkedal Helhedsplan. Det samlede budget for de 4 år er ca. 
18. mio. kr.   
 
Fredensborg Kommune og Landsbyggefonden har allerede godkendt Nivå-Kokkedal 
Helhedsplan, og det har også boligafdelingerne i Nivå.   
 
Afdelingsbestyrelsen, Fredensborg Kommune, Landbyggefonden og Boligforeningen 
3B anbefaler at Egedalsvænge er med i Nivå-Kokkedal Helhedsplan. En ny 
helhedsplan vil nemlig arbejde for at fortsætte den gode udvikling mod et trygt 
boligområde med mange aktiviteter og godt naboskab. 
 
Der er fortsat et kontor i Egedalsvænge, så det tætte samarbejde med beboerne kan 
fortsætte. Medarbejderne i Nivå-Kokkedal Helhedsplan er her allerede, da arbejdet 
fortsætter, indtil sagen bliver behandlet på afdelingsmødet.  
 
I får et lokalt team på 5 medarbejdere på tværs af Nivå og Kokkedal, der de næste 4 
år arbejder med: 
 
Uddannelse og livschancer 
• Ekstra indsats til unge i 9/10 klasse ved overgangen fra folkeskole til ungdoms-

/erhvervsuddannelse 
 

• Vejledning til voksne som har brug for hjælp til uddannelse og uddannelsesbeviser 
 

• Mentorer til unge med særlige behov, som kan hjælpe med at finde den rette 
uddannelse eller læreplads 

 
Beskæftigelse 
• Job-Hjælp for unge og voksne  
 
Kriminalitetsforebyggelse  



• Lommepenge- og Fritidsjobs  
Hjælpe unge ud i fritidsjob 

 
• Fritidsaktiviteter 
I samarbejde med Fritidsbutikken i Fredensborg Kommune få børn og unge ud i 
fritidsaktiviteter og foreningstilbud. 
 
• Læringsaktiviteter 
I samarbejde med f.eks. Cafe Kokkedal, Beredskabs-kadetterne v. Nordsjælland Politi, 
Krogerup Højskole, lave læringsforløb for børn og unge.  
 
Sammenhængskraft og medborgerskab 
• Beboerpanelet 
Samarbejde mellem Politi, kommune, afdelingsbestyrelse og beboere.  
 
• Naboskab og Tryghed 
Gennem arbejdet med naboskabet styrke trivsel og tryghed, både i Egedalsvænge og de 
omkringliggende boligkvarterer.  
 
• Bydelsmødre 
Forsætte støtten til Bydelsmødrene, så de kan fortsætte som støtter for sårbare familier. 
 
• Familieklubber 
Fortsætte de 2 familieklubber I samarbejde med Røde Kors og Red Barnet.  
 
Døren er åben – besøg os i Egedalsvænge 37 
I er altid velkomne til at komme med gode idéer eller besøge kontoret i Egedalsvænge 
for at høre mere om, hvordan vi kan samarbejde for at Egedalsvænge også fremover er 
et trygt og rart sted at bo.  

 
 
 
Forslag nr. 2 
Principforslag om etablering af ladestandere til el-biler 
Afdelingsmødet godkender at der til afdelingsmødet september 2022 udarbejdes et 
projekt om etablering af ladestandere i Egedalsvænge. 
 
Forslagsstillere 
Afdelingsbestyrelsen for Egedalsvænge og Ejendomskontoret 
 
Hvad handler det om 
Der er beboere der har henvendt sig og spurgt om hvornår der bliver etableret 
ladestandere til el-biler i Egedalsvænge, da de overvejer at købe en bil der kan oplades. 
 
Egedalsvænges parkeringsarealer planlægges renoveret i 2024. Det er oplagt at se på 
etablering af ladestandere til el-biler i samme omgang. 
 
Etablering af ladestandere i en boligafdeling, kan på mange måder sammenlignes med 
etablering af et fællesvaskeri. Ladestanderne trækker strøm fra afdelingens målere og 
prisen for at lade er demokratisk bestemt.  
 



Da ladestanderne er en nyanskaffelse, kan beløbet ikke tages fra afdelingens 
henlæggelser, men skal finansieres ved lån, eventuelt af egne midler. Der skal tages 
stilling til finansieringen i forbindelse med den endelige beslutning til september 2022.  
 
 
Forslag nr. 3 
Etablering af nye nyttehaver på arealet ved Broengen 2 
Afdelingsmøde godkender at der etableres flest mulige nye nyttehaver på arealet ved 
Broengen 2, mellem de eksisterende nyttehaver og det levende hegn ud mod 
cykelstien. Nyttehaverne skal udlejes på samme vilkår som de eksisterende nyttehaver. 
 
Forslagsstillere 
Afdelingsbestyrelsen for Egedalsvænge og Ejendomskontoret 
 
Hvad handler det om 
Pavillonen ved Broengen 2, som Fredensborg Kommune igennem en årrække har 
drevet som klub, er revet ned. 
 
Arealet efter nedrivningen er ved at blive retableret. 
 
Ifølge Haveudvalget er er en lang venteliste af beboere i Egedalsvænge, der ønsker at 
leje en nyttehave. 
 
 
Forslag nr. 4 
Indførsel af parkeringsafgift, såfremt der parkeres udenfor bås.  
Mange parkerer desværre uhensigtsmæssigt og blokere bl.a. vejen for 
udrykningskøretøjer.  
 
Forslagsstiller  
Beboer Egedalsvænge 2, 3 tv 
 
Afdelingsbestyrelsens indstilling til forslaget 
Afdelingsbestyrelsen indstiller til afdelingsmødet at forslaget …. 
 
 
Forslag nr. 5 
Afskaffelse af det nye store vejbump på parkeringspladsen mellem nr. 1-13 og 
etablere flere små bump.  
Det nye bump er til stor genere grundet placering og udformning 
 
Forslagsstiller  
Beboer Egedalsvænge 2, 3 tv 
 
Afdelingsbestyrelsens indstilling til forslaget 
Afdelingsbestyrelsen indstiller til afdelingsmødet at forslaget …. 
 
 
Forslag nr. 6 
Alt afbrænding af haveaffald skal stoppe.  
Mange brænder haveaffald sent (ml. 22-01) om aften ved de ”nyere” etablerede haver 



ved nr. 1 & 2. Afbrænding (lugt og støj grundet aktivitet) er til stor gene for beboere 
nær haverne 
 
Forslagsstiller  
Beboer Egedalsvænge 2, 3 tv 
 
Afdelingsbestyrelsens indstilling til forslaget 
Afdelingsbestyrelsen indstiller til afdelingsmødet at forslaget vedtages og indarbejdes i 
afdelingens husorden 
 
 
Forslag nr. 7 
Hyggebål efter kl. 22 skal stoppe.  
Mange tænder op for hyggebål sent (ml. 22-01) om aften ved de ”nyere” etablerede 
haver ved nr. 1 & 2. Aktiviteten er til stor gene (lugt og støj) for beboere nær haverne. 
 
Forslagsstiller  
Beboer Egedalsvænge 2, 3 tv 
 
Afdelingsbestyrelsens indstilling til forslaget 
Afdelingsbestyrelsen indstiller til afdelingsmødet at forslaget vedtages og indarbejdes i 
afdelingens husorden 
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