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Du sidder med en PIXI-udgave af udviklingsplanen 
for idræts- kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal.
Udviklingsplanen er udarbejdet af Keingart for 
Egedal Kommune i 2020.
PIXI-udgaven er et uddrag af udviklingsplanens 
fokusområder, der på 20 minutter kan gøre dig 
klogere på, hvordan  faciliteterne tænkes udviklet 
over de næste 10 år. 

Intentionen med udviklingsplanen er, at den kan 
bruges som rettesnor for en fremtidig udvikling. Den 
er derimod hverken et diktat eller en endelig løsning 
på konkrete udfordringer og udviklingsmuligheder.

Planens hovedprincip er, at opdele de
forskellige anlæg i overskuelige kategorier og 
dermed gøre det nemmere at drøfte, prioritere og 
planlægge hvordan faciliteterne bedst udvikles. 

INTRODUKTION

FORORD - EN MAGNETISK KOMMUNE

Hverdag og fællesskab i bevægelse. Det er vores 
vision i Egedal Kommune, og netop på kultur- og 
fritidsområdet er det en vision, der kommer helt tæt 
på alle os borgere, uanset hvor og hvordan vi dyrker 
vores fritidsinteresser. 

Vores vision understøttes af en række fokusområ-
der, som har været pejlemærker for udarbejdelsen 
af denne udviklingsplan.  Det gælder særligt for de 
to områder: ”Vi bruger naturen i hverdagen” og ”Vi 
dyrker kultur og idræt i fælleskab”. 

Vi har nu en udviklingsplan, som er blevet til sammen 
med brugerne af vores faciliteter. På trods af en svær 
tid med corona, har vi holdt både fysiske og virtuelle 
møder med rigtig mange af jer, som bruger vores 
lokaler, haller, skoler og naturområder i hverdagen. 

Vi vil i den forbindelse gerne takke aftenskolerne, 
spejderne, idrætsforeningerne, kulturforeningerne 
og også de kommunale brugere af faciliteterne for 
jeres bidrag til processen, og for jeres store engage-
ment i arbejdet med udviklingsplanen.

Dialogen med alle jer interessenter vil fortsat være 
højsædet i det arbejde, vi nu sætter i gang. Vi er 
nemlig slet ikke færdige – nu skal vi følge op på 
udviklingsplanens fokusområder, så vi kan komme i 
gang med at gøre vores kultur- og fritidsfaciliteter 
endnu bedre. 

En del af de initiativer byrådet har sat i gang med bl.a 
ny lokalplan for Ølstykke idrætsområde og investe-
ringer i nye faciliteter til aktivitet i naturen giver liv til 
udviklingsplanens fokusområder. Andre elementer 
som de grønne bånd skal vi konkretisere sammen i 
den kommende tid.

Vi ønsker udvikling af moderne og tidssvarende 
faciliteter, der understøtter den gode hverdag med 
sunde og alsidige fælleskaber til gavn for alle vores 
borgere i Egedal – uanset hvilke fritidsinteresser de 
dyrker. Og vi ser meget frem til at udvikle Egedal fa-
ciliteter med prioriteret fokus på at skabe endnu flere 
aktiviteter i mangfoldige magneter, udvikle kommu-
nens fantastiske natur som rum for fritidsaktiviteter 
samt understøtte behovet for lokale mødesteder. 

Faciliteter skaber imidlertid kun rammerne. Det er 
jer brugere, som skaber aktiviteterne, indholdet og 
fællesskaberne. Ambitionen med udviklingsplanen er 
derfor at sætte fælles retning på den videre udvikling 
af vores fysiske ramme til kultur- og fritidsaktiviteter. 
Målet er, at vores faciliteter på bedste vis understøt-
ter det rige og alsidige kultur- og fritidsliv, vi har i 
kommunen. 

Udviklingsplanen er dermed startskuddet for det 
videre samarbejde, som vi glæder vi os til at fortsæt-
te med.  

Charlotte Haagendrup  Karsten Søndergaard
Formand for Kultur-                  Borgmester
og Erhvervsudvalget   
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UDVIKLING AF FACILITETER KAN IKKE STÅ ALENE

SAMSPIL AF FIRE ELEMENTER
Når man udvikler faciliteter til idræt, kultur, fritid og 
fællesskab er det væsentligt, ikke kun at se på facili-
teterne i sig selv. Man må i lige så høj grad se på alt 
det, der er en forudsætning for livet i faciliteterne. 
Det er derfor vigtigt, at have et ligeværdigt fokus 
på aktiviteter, organisering/drift og kommunikation. 
Kun når alle disse fire elementer spiller sammen, 
kommer faciliteterne til deres fulde gavn

AKTIVITET
Inden for aktivitet peger udviklingsplanen på at der 
er et stærkt, veletableret og traditionsrigt forenings-
liv i Egedal. Foreningerne bærer en stærk frivillig-
hedskultur, som der bør værnes om og udvikles 
videre på. I mange tilfælde vil det være gavnligt, at 
arbejde på at skabe en god samarbejdskultur mel-
lem forskellige foreninger og mellem kommunen og 
foreningerne, som led i at nå ud til nye brugergrup-
per.  Som supplement til det stærke foreningsliv bør 
der være fokus på, hvordan man som selvorganise-
ret har adgang til faciliteter. 

KOMMUNIKATION 
Inden for kommunikation handler det om at skabe 
overblik over hvad der foregår og gøre det nemt 
at melde sig til, både for en sæson og til en enkelt 
event. Derudover bør der fokuseres på, at gøre 
selve faciliteterne inviterende, f.eks. ved at arbejde 
med synliggørelse af indgangspartierne. 

ORGANISATION OG DRIFT
Organisatorisk foreslår udviklingsplanen, at man 
optimerer faciliteterne med opdelingsmuligheder, 
så flere hold kan dele et rum i primetime. 
Det foreslås at kommunen, sammen med foreninger 
og skoler, finder ud af hvordan bookingen smidig-
gøres, således at alle tider anvendes optimalt. 
Desuden peger planen på, at der bør laves en aftale 
om hvordan nye aktiviteter får tildelt plads og tid. 

FACILITET
Facilitetsmæssigt skal der kigges på både den kom-
munale planlægning og de kommunale byggerier. 
Det foreslås at man undersøger hvordan der kan 
skabes mere plads og rum for kultur, fritid og idræt. 
Det kan f.eks. være et rum i en børnehave, der kan 
bruges i fritiden. Det kan være en træningsplads 

AKTIVITETER KOMMUNIKATION ORGANISATION FACILITETER

webstockreview.
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DET FREMTIDIGE LANDKORT
- FRA MAGNETER TIL RUTER

RUTER

TRAILCENTRE

MANGFOLDIGE MAGNETER

MINI MAGNETER

LOKALCENTRE

MØDESTEDER

SPECIALFACILITETER

KULTURHUSE OG BIBLIOTEKER

SKOLEFACILITETER

Fremtidens landkort over kultur- idræts- og fritidsfa-
ciliteter i Egedal Kommune beholder sin diversitet og 
mangfoldighed. De nuværende anlæg samles i ni ka-
tegorier som ses af kortet til højre. De skaber hierarki, 
overblik og prioriteringer.
De ni kategorier kan samles i tre hovedkategorier: 
De Mangfoldige Magneter, lokalcentrene og møde-
stederne er anlæg med en bred profil og et varieret 
udbud af både idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 
Kulturhuse og biblioteker bevarer deres smallere 
profil, med en bred målgruppe. 
Til sidst er der skolefaciliteter og specialfaciliteter 
som skal udvikles med de specifikke brugergrupper 
for øje.  

Læs mere om de enkelte kategorier på de følgende 
sider. 
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RUTER
- FRA DIN DØR TIL NATUREN
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Stenløse-ruten

Smørum-ruten

Ganløse-ruten

Buresø-ruten

Ølstykke-ruten

Netværket af eksisterende ruter og stier i Egedal 
foreslås udbygget, primært i de grønne kiler mellem 
hovedbyerne. 

Ruterne bør udvikles med forskelligt fokus og være 
inspirerende for både selvorganiseret brug og orga-
niserede ture. 

Intentionen med ruterne er, at binde kommunen 
sammen, og skabe en let og attraktiv adgang til 
naturen. 

TRAILCENTRE OG PITSTOP
- SÆTTER NATUREN I SPIL

Udviklingsplanen foreslår, at der udvikles en ræk-
ke trailcentre og mindre pitstops, som kan danne 
udgangspunkt for idræt, kultur, bevægelse og fritid 
i naturen. 

Tailcenter bør være fleksible og virke inviterende for 
mange brugergrupper.  De kan eksempelvis inde-
holde fællesrum, køkken, depoter, toiletter, omklæd-
ning, bad, værksteder, overnatningsmuligheder (her-
under shelters), udstillinger, mv. 

Pitstops er mindre udgaver at trailcentrene, 
eksempelvis med toilet, pumpestation til cykler og 
lignende. Pitstops ligger ikke i naturen, men på vej 
ud i den. 

På kortet til ses eksempler på, hvor trailcentre, 
pitstops og ruter kunne placeres.  

Det skal undersøges, hvor de bedst placeres, og 
om eksisterende faciliteter, evt. med en ombygning, 
kunne fungere som trailcentre og pitstops. 
Ruterne skal også forholdes til det allerede eksiste-
rende net af stier og udvikles nærmere i samarbejde 
med private lodsejere, samt konkrete brugergrupper. 

”Ideen om at binde kommunen sammen med ”ruter” af forskellig art er en god ide. Kan sagtens kombineres/udvides med mindre ruter målrettet forskellige 
borgergrupper/interessegrupper. Ruter til svagtgående med godt underlag og mange bænke, ruter til mødregrupper med barnevogne, hvor man kommer forbi 
en kaffevogn, kunststier hvor man kommer forbi en række kunstværker/installationer osv.”
Rune Thielcke, Center for Sundhed og Omsorg i Egedal Kommune

Trailcenter Buresø

Trailcenter Nyvang

Trailcenter Barnekæret

Pitstop Smørum
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MANGFOLDIGE MAGNETER
- LIV OG FÆLLESSKAB
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Magnet Ølstykke 
- et multifunktionelt campus

Magnet Stenløse
- fleksibilitet og specialisering

Magnet Smørum
- byens mødested

Mini Magnet Ganløse
- synlighed og sammenhæng

Ved workshop 2 skrev deltagerne bl.a.  følgende om magneterne:
”Der kan der laves lækre faciliteter som kan tiltrække og inspirerer.” 
”Faciliteterne kan rumme en families samlede interesser og så vil  man gerne køre lidt længere efter det.”
”Man kan inspirere hinanden og der kan opstå synergi, så medlemmerne får lyst til at prøve flere ting.”
”Der kan opstå samvær på tværs af aktiviteter.”
”I magneter skal det sikres, at foreningsidentiteten ikke forsvinder.” 

Idrætscentrene i Stenløse, Ølstykke og Smørum 
styrkes og udvikles til Mangfoldige Magneter, med 
henblik på at øge fællesskabet og skabe mere sam-
menhængskraft. I Ganløse udvikles idrætscenteret til 
en Mini Magnet, med samme formål som magneterne, 
men i en mindre skala.

I de Mangfoldige Magneter foreslås det at udbuddet 
af aktiviteter øges og at de gøres mere mangeartede. 
Der skabes eksempelvis rum til kulturelle aktiviteter 
og aftenskoler. Magneterne udvikles med henblik på 
at blive tværgående og altfavnende mødesteder. 

Det foreslås at der igangsættes om- og tilbygning af 
de eksisterende faciliteter, for at øge anvendelsen, 
skabe større fleksibilitet og forbedre muligheden 
for spontan brug. Derudover bør der skabes steder i 
magneterne der inviterer til fællesskab og samvær på 
tværs af generationer og aktivitetspræferencer. 

De Mangfoldige Magneter kunne med fordel udvikles 
med hver deres profil, indhold og fokus som over-
skrifterne på kortet antyder. 
I den fulde udgave af udviklingsplanen ses beskrivel-
ser af hver enkelt magnet. 

Det foreslås, at der laves specifikke udviklingsplaner 
for hver enkelt magnet over de næste 10 år. 
Det vil være oplagt at starte med Magnet Ølstykke, 
da nyt byggeri allerede er på vej her.  
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KULTURHUSE & BIBLIOTEKER
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Kulturhus/bibliotek
- Det specialiserede
   for hele kommunen 

- KULTURSKABERE OG MØDESTEDER

Kulturhus/bibliotek Kulturhus/bibliotek

Kulturhus
Kulturhus

Kulturhus

Kulturhuse og biblioteker er kulturbærende og 
arnesteder for lokalt samhørighed, både i større og 
mindre byer. 
Udviklingsplanen foreslår at man styrker biblioteker-
ne og kulturhusene ved at gøre dem til aktivitets- 
og mødesteder for alle borgere uanset om man er 
organiseret i foreninger, via aftenskole, musikskole, 
ungdomsskole eller er selvorganiseret. 

Der peges i udviklingsplanen på, at når de enkelte 
Magneter udvikles, så kigges der samtidig på hvil-
ken mulig synergi der kunne opstå mellem kulturhu-
set, biblioteket og Magneten.

Det anbefales, at de nuværende faciliteter udvikles 
og differentieres, så de både har et generelt indhold, 
men også får hver deres særlige fokus. 
Kulturhuset i Stenløse fremhæves, med et særligt 
potentiale til, at blive hele kommunes kulturhus, 
med fokus på specialiserede aktiviteter som f.eks. 
særlige værksteder, musiklokaler, scene mv. 
De øvrige kulturhuse tiltænkes en mere lokal profil.

I den fulde udgave af udviklingsplanen beskrives 
profilen for de enkelte kulturhuse.

De eksisterende kulturhuse der ikke fremgår af kor-
tet til højre, fremgår under afsnittet ”Mødesteder”. 

Der er allerede i 2021 sat midler af til opgradering af 
flere kulturhuse. Disse steder udvikles derfor først. 

”Der er kun sparsomme muligheder for IKKE organiserede kulturaktiviteter indenfor de 
kunstneriske fag.  Altså fleksible faciliteter såsom øvelokaler, keramik, multimedia, instrumentudlån, 
scenekunst, håndværk og design, gastronomi m.v. som borgerne også kan bruge i fællesskaber, som 
ikke er foreningsorganiserede aktiviteter” 
Egedal Musikskole
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LOKALCENTRE OG SKOLEFACILITETER
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Lokalcenter Maglehøj

Lokalcenter Veksø

Lokalcenter Søhøj

Lokalcenter Balsmose

- NÆRHED OG FÆLLES ANVENDELSE

Skolefacilitet

Skolefacilitet

Skolefacilitet

Skolefacilitet

Udvalgte skoler gøres til lokalcentre og andre 
bevares som skolefaciliteter. 

På lokalcentrene gøres en særlig indsats for at 
idræts-, kultur- og fritidsbrugerne oplever at komme 
ind i en sammenhængende facilitet, hvor de føler sig 
velkomne, på lige fod med skolens brugere. 
Det vil f.eks. sige at faciliteter som fritidsbrugerne 
skal anvende, bør kunne overskues fra et fælles 
foyerområde. Der skal også være plads til klubaktivi-
teter, foreningsmøder og steder at opholde sig efter 
en aktivitet. 

Der børe være adgang til bevægelsesrum, værkste-
der, skolekøkken og andre lignende funktioner som 
kan dobbeltanvendes både af skolen, foreninger og 
aftenskoler.
De lokale centre foreslås i vid udstrækning drevet 
af lokale frivillige i samabejde med skolen for at 
forankre det lokale tilhørsforhold. 

De skolefaciliteter, der ikke udvikles som lokalcentre, 
bevares som skolefaciliteter, så længe skolerne har 
behov for dem. Der gøres på disse steder ikke noget 
aktivt for at imødekomme fritidslivets behov. 
Lokalerne kan forsat anvendes som i dag.
 
Det foreslås at man starter med udvikling af 
Lokalcenter Maglehøj og Lokalcenter Søhøj, da disse 
skoler allerede er under helhedsrenovering. De øvri-
ge lokalcentre følger efter, og vil alle have gennmgå-
et en udvikling i løbet af en 10-årig periode. 

Hold i kreative fag har specialkrav til lokalerne. Vi foreslår, at en skole pr. fag bliver specielt udvalgt 
og deres faglokale bliver opgraderet til også at rumme aftenskolerne.  Det skal også være muligt at 
have undervisning i dagtimerne. 
Jan Poulsen,  FOF Egedal, på vegne af 4 aftenskoler. 
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MØDESTEDER

Mødested Slagslunde

Mødested Søsum

- MED LOKAL DRIVKRAFT

Uddrag fra spørgeskema efter workshop 1
” Landsbyerne kan ikke undvære de – i forvejen få muligheder for at dyrke fællesskaber – 
dette gælder alle aldersklasser, men ikke mindst børn og mange ældre borgere”

Mødested Veksø

Mødested Smørum

Mødested Ledøje

Mødested Sandbjerg

Livet i landsbyer er en væsentlig en del af kommu-
nens identitet og den understøttes af mange lokale 
mødesteder og kulturhuse. De er med til at skabe et 
godt sammenhold samt et lokalt kultur- og fritidsliv.
I udviklingsplanen samles disse forskellige faciliteter 
under overskriften ”Mødesteder”
Mødestederne er: Kulturhusene i Søsum, Ledøje, 
og Veksø,  fritidslokaler og -sale ved den tidligere 
Sandbjerg skole, hallen og lokalerne ved Slagslunde 
skole (som også figurerer under ”skolefaciliteter”) 
og museet i den gammel skole i Smørum. 
 
Mødestederne foreslås i høj grad drevet af lokalt 
engagement og skaberkraft. Deres nuværende form 
og indhold forandres ikke, med mindre det foregår 
på lokalt initiativ. 

Hvis det i fremtiden viser sig, at det lokale enga-
gement forsvinder, eller at bygningerne ikke kan 
drives i rimelig stand, bør det, i hvert enkelt tilfælde, 
vurderes om aktiviteterne kan indbygges i de Mang-
foldige Magneter.  I den forbindelse, er det væsent-
ligt samtidig at vurdere, hvad en eventuel flytning af 
aktiviteter vil betyde for det lokale liv og befolknin-
gen i den enkelte by. 
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SPECIALFACILITETER
- UDVIKLES MED BRUGERNE

For at komme i dybden med den fremtidige 
anvendelse og udvikling af specialfaciliteterne 
foreslås det i udviklingsplanen, at der i de 
kommende år, afholdes særskilte processer med 
eksempelvis tennisklubberne, spejdergrupperne 
og skydeklubberne.

Specialfunktioner bør, ligesom øvrige faciliteter,  
udvikles med henblik på at skabe flerbrug en høj 
anvendelsesgrad af faciliteterne.

Det være gavnligt at udvikle synergi mellem spe-
cialfaciliteterne og Magneter, trailcentre og lokal-
centre, de steder det er muligt. 

På kortet ses de eksisterende kommunale tennis-
anlæg, spejderhuse og skydefaciliteter, 
bortset fra skydefaciliteterne i Ølstykke, som pt. 
er under relokalisering.  De nuværende facilite-
ter tænkes bevaret indtil en nærmere proces har 
afklaret udviklingsretningen.

Udviklingsplanen foreslår, at dialogen med de 
enkelte grupper opstartes løbende, over de 
kommende år. 
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Nysgerrig efter flere detaljer? 
Find den fulde udgave af udviklingsplanen på WWW.EGEDALKOMMUNE.DK


