
Opsamling
og inspiration
Fra dialogmødet om 
fælledens fremtid



at skabe et fælles billede 
af fælledens fremtidige 
udvikling



Synpunkter fra dialog-
mødet  12. november 
2012

Den 12. november 2012 blev 
der afholdt et dialogmøde om 
fælledens fremtidige udvikling. 
På de følgende sider er hoved-
synspunkterne fra dialogmødet 
refereret. 

Formålet med mødet var at 
skabe et fælles billede af fæl-
ledens fremtidige udvikling, 
samt at afdække ønsker og 

behov fra beboerne i området. 
Aftenens 4 udvalgte temaer 
var:

•	 Friluftsliv
•	 Børn og unge
•	 Natur, stier og beplant-

ning
•	 Tradition og fællesskab

Intro
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Som optakt til gruppediskus-
sionerne indledte borgmester 
Willy Eliasen med historien om 
udviklingen af området Sten-
løse Syd. Endvidere præsen-
terede Centerchef Mona Dates 
Jørgensen følgende kommen-
de projekter i området: 

•	 Et nyt bytorv ved dag-
institutionen Vandfaldet

•	 En forsamlingshytte 
ved Barnekær

•	 En ny varmecentral ved 
Agertoftegårdsvej

Hovedsynspunkter
I gruppediskussionerne var 
følgende ønsker og forslag 
særlig markante:

•	 Flere og bedre stier.
•	 En større kælkebakke.
•	 Mere dybde og varia-

tion i landskabskarak-
teren på fælleden.

•	 Ønsker om mere eng- 
og overdrevsbeplant-
ning.

•	 Mosen skal oprenses.
•	 Mulighed for flere fri-

luftsoplevelser, især i 
tilknytning til forsam-
lingshytten og mosen.
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Friluftsliv
turkunst” i form af store flotte 
sten, eller trækunst hvorpå 
man kan kravle eller hoppe. 
F.eks. i forbindelse med en 
kondisti eller en naturlege-
plads.

En ny fodboldbane
Endvidere er der ønske om en 
ny fodboldbane med lys. Den 
eksisterende fodboldbane er 
ikke god nok. Den fungerer 
ikke efter hensigten, måske 
fordi udearealerne ikke er 

slået. Græsset er for højt. Der 
ønskes bedre vedligeholdelse 
af den eksisterende fodbold-
bane.

Kælkebakken
Der ønskes en større kælke-
bakke med mulighed for både 
større og mindre bakker. F.eks. 
kan kælkebakken anlægges 
med en stejl side og en mindre 
stejl side. Altså en større kæl-
kebakke i flere niveauer/svær-
hedsgrader, gerne med træer 
på toppen og et par bænke.  
Beplantningen omkring skal 
minimeres, så bakken bliver 
fremkommelig på kælk. Det vil 
endvidere være fint med en sti 
op til kælkebakken. Der anbe-
fales en reference på en kæl-
kebakke i Lyngby på Lundtof-
tegårdsvej 17, som er anlagt i 
flere niveauer.

Naturlegeplads
Der ønskes en naturlegeplads 
ved madpakkehuset og i nær-
hed til forsamlingshytten. Det 
kan være væltede træstammer 
som børnene kan klatre på. En 
naturlegeplads kan etableres 
med kunst som f.eks. sten el-
ler træstammer, som man kan 

Fælleden set mod mosen

Et ikke-organiseret fri-
luftsliv
Fælleden er for lille til det or-
ganiserede friluftsliv som etab-
lerede sportsklubber mv. Der 
skal satses på velfungerende 
forhold for det uformelle og 
ikke organiserede friluftsliv.

Kunst i naturen
Der har været tale om at 
etablere kunst i området. Der 
foreslås, at det kan være ”na-



kravle på eller klatre i. Her 
kunne det fælles sankthansbål 
også være. Det er oplagt med 
oplevelser nede ved søen. Der 
anbefales inspiration fra lege-
pladsen ved Kildesøen tegnet 
af Charlotte Skibsted eller na-
turlegepladsen ved Naturcen-
ter Vestamager.

Fiskebro ved Mosen
Der er ønske om en fiskebro 
ved søen, hvor børnene kan 
ligge på maven med fiskenet 
osv.

En skøjtebane
Der var ønske om en skøjte-
bane på mosen.

Andre friluftsfaciliteter
En BMX-bane var et stort øn-
ske fra de to unge som var til 
stede på dialogmødet. Her-
udover blev der stillet forslag 
om en petanquebane eller et 
natur-amfiteater ved kælke-
bakken eller ved mosen.
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Natur, Stier og beplantning
Beplantning
Beplantningen skal være 
struktureret uden at være 
”velfriseret”. Fælleden mangler 
generelt beplantning. F.eks. 
store solitær træer som eg, 
bøg eller kanstanje. Der kan 
også etableres små lunde af 
beplantning på små høje, der 
har overdrev og engkarakter. 
Gerne flere frugttræer som-
slåen, enebær, tjørn, æble, 
mirabeller eller frugtbuske. 

Klimatilpasning
Ja, til klimatilpasning. Det kan 
være med til at skabe gode 
betingelser for et rigt dyreliv 
med ænder, storke, hare og 
rådyr. Der foreslås afvanding 
af Stenhøj ud til fælleden.

Variation og landskabs-
karakter
Fælledkarakteren skal bevares. 
Der skal være forskellige land-
skabsoplevelser med karakter 
af eng og overdrev. Det kan 
være etablering af små høje. 
Landskabet mangler flow, dyb-
de og karakter. 

På toppen af kælkebakken kan 
der f.eks. plantes egetræer og 
andre steder på fælleden kan 
der plantes grupper af andre 
solitærtræer. beplantning er 
med til at skabe dybde, ka-
rakter og variation. Gamle 
markskel kan udjævnes så der 
opnås en større sammenhæng 
i landskabet. Såfremt kælke-
bakken gøres større, kan det 
også være med til at skabe 
mere dybde i landskabet.

Fårefolde
Der blev stillet forslag om 
etablering af fårefolde, gerne 
flytbare samt læskur med 
vand til dyrene. Det kunne or-
ganiseres ved etablering af et 
fårelaug.

Fælleden set mod bebyggelsen
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Stier
Tilgængeligheden på fælleden 
er ikke god. Generelt er der 
brug for flere stier- også gerne 
flere trampestier. Især mang-
ler der stier på tværs ind over 
fælleden. Der er et ønske om 
bedre stier, gerne grusstier, så 
tilgængeligheden forbedres for 
ældre og gående med barne-
vogne, f.eks. dagplejemødre. 
Der er ønske om anlæggelse 
af følgende stier:   

 - En sti til kælkebakken

 - En sti omkring søen

 - To motionsstier – en  
    kort og en lang 
 
 - En grussti hele vejen  
   rundt om fælleden 
 
 - Adgangssti fra sta-  
   tionen over fælleden  
   bag mosen 

mod S-tog

Principskitse -ønsker for nye stier

Løberuter

Der var på mødet et stort øn-
ske om etablering af 2 løberut-
er med lys: En kort rute og en 
lang rute.

Gerne løberuter med motion-
sredskaber, bænke og eta-
blering af enkelte pittstops. 
Løberuterne skal være gode 
og let tilgængelige grusstier.

En oplagt rute kunne etableres 
rundt om fælleden. 



Bænke, belysning og skiltning.

Det er vigtigt med belysning 
og bænke i området langs 
stierne, ved søen og på kæl-
kebakken. De 2 % som er 
indbetalt fra alle grundejere 
til kunst – kan konverteres 
til bænke i stedet for. Eller til 
klatre- og motionsredskaber. 
Hundelufterposer og skralde-
spande er også vigtige at op-
sætte.

Naturen kan formidles via 
skilte ved træer og buske som 
fortæller om beplantningen og 
dyrelivet i området f.eks. nede 
ved mosen.

Kanten melllem fælled og bebyggelseEksisterende stier



Mosen
Mosen er beskyttet af Natur-
beskyttelseslovens § 3 og er 
for nylig blevet oprenset. Dog 
blev der på mødet fremsat øn-
ske om, at mosen skal fremstå 
med mindre beplantning og 
mere vand, så den fremstår 
som en lille sø. Dette vil dog 
kræve dispensation fra Natur-
beskyttelsesloven og skal have 
et naturbedrende sigte. Det er 
administrationens vurdering, 
at det er tvivlsomt at mosens 
udtryk i praksis vil kunne æn-
dres væsentligt. Til gengæld 
gror der sjældne planter i mo-
sen, som kan danne grundlag 
for naturformidling.  

Der var var ønske om bedre 
tilgængelighed rundt om mo-
sen med stier og bænke samt, 
at området ved mosen tilføjes 
mulighed for forskellige fri-
luftsaktiviteter: Der er f.eks. 
ønske om en fiskebro ved mo-
sen- gerne kombineret med et 
fugletårn. Der skal passes på 
fuglelivet i området.

Idag er der ingen adgang til 
mosen på grund af manglende 
trampestier. 

Inspirationsfoto
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Traditioner og fællesskab
Fælles arrangementer

Fælleden er en oplagt ramme 
omkring fælles traditioner og 
arrangementer for grundejer-
foreningerne i området. 

Der var mange forslag på mø-
det til fællesaktiviteter:

-  Sommerfest,
-  Juleaktiviteter, 
-  Juletræer i rundkørslerne
-  Sommerteater
-  Amfiteater
-  Musikfestival
 -  Bålpladser
-  Loppemarked
-  Sommercirkus,
-  Stafetløb
-  Drageopsætning

- Et kræmmermarked 
- Sankthansbål,
- Petanquebane 
- BMX bane, 
- Fastelavn med tøndeslagning

Den nedlagte gård Barnekær



Områder med forskellige 
funktioner

Der blev stillet forslag om at 
etablere zoner til forskellige 
funktioner på fælleden. Der er 
ønske om et aktivitetsområde, 
hvor fælles aktiviteter afhol-
des. En oplagt placering for 
et fælles mødested kan være 
i nærheden af mosen og for-
samlingshytten. Eksempelvis 
kan det være ved mosen, at et 
fælles Sct. Hans Bål etableres. 
En naturlegeplads ved mad-
pakkehytten, en fiskebro ud 
over mosen, et amfiteater 
samt bænke og stier. 

Andre af de øsnkede aktiviteter 
kan også have deres zone på 
fælleden. Feks. et hundeluft-
ningsområde for fritløbende 
hunde, fårefolde med græs-
sende dyr eller et ”hænge ud 
sted ” for unge mennesker, en 
BMX bane mv.

Fælledlaug
Der var enighed om, at det vil 
være en god idé, at etablere et 
fælledlaug med repræsentan-
ter fra grundejerforeningerne.
Fælledlauget skal etableres 
først, da det skal beslutte tra-

ditionerne i området. Der skal 
initiativer og lokale kræfter til 
etablering af et fælleskab.

Fælles website 

Formidling af fælledlaugets  
initiativer mv. kan ske ved 

etablering af en fælles hjem-
meside for alle grundejerfor-
eninger i området.

Interessekonflikter
Hundeluftere er et problem, 
da de lader hundene gå løse, 
og der efterlades hundelorte 
på fodboldbanen og andre 
steder. Det foreslås derfor, 
at der etableres et indhegnet 
hundeluftningsareal. Der kan 

eventuelt etableres en hunde-
gruppe hvor problemer og mu-
lige løsninger kan drøftes.

Endvidere er der gener fra 
knallertkørsel og fra entrepre-
nør- og landbrugsmaskiner, 
der krydser Barnekærvej. Kan 
de bruge andre veje?

Fælleden ved kælkebakken

Bytorvet skal være et godt 
lokalt mødested. Der kan 
f.eks. etableres en vand-
kunst, skulpturkunst eller en 
petanquebane. Der er be-
kymring for torvets udvikling. 
Det må ikke udvikle sig til at 
blive et kedeligt opholdssted. 
Derfor ønskes ingen faste 
siddepladser på torvet. 



Bytorv

Multihytte

madpakke
hytte

Større kælke-
bakke

Fårefold

BMX bane

Bålplads

Amfi
teater

Hundeluftning

Naturlege-
plads

Kommende projekter

Grundejernes ønsker

Varmecentral

Principkort - kommende projekter og ønsker fra grundejerne

Fiskebro

Loppemarked



Det videre arbejde

Egedal Kommune planlægger, 
at udarbejde en samlet plan 
for fælleden. Grundejernes 
idéer og forslag, der fremkom 
på dialogmødet den 12. no-
vember 2012, vil blive drøftet 
med politikerne og herefter-
indgå som overvejelser i for-
bindelse med udarbejdelse af 
en samlet plan for fælleden. 

Der var ønske om, at grund-
ejerforeningerne informeres 
om den videre proces. 

Kommunen vil først og frem-
mest prioritere at anlægge 
bedre stier. På mødet blev det 
endvidere foreslået, at få en 
landskabsarkitekt til at komme 
med et skitseforslag til fælle-
dens beplantning og landska-
belige udformning. 

Egedal Kommune gjorde på 
mødet opmærksom på, at der 
er begrænsede rammer og 
ressourcer til rådighed til fæl-
ledens fremtidige udvikling.

Den kommende multihytte

Bålhytten og fiskebro



Center for Plan, Kultur og Erhverv


