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Resumé 

 
Biblioteker 
Egedal Kommune har et hovedbibliotek samt tre lokalbiblioteker placeret i Smørum, Ganløse, 
Stenløse og Ølstykke. Bibliotekerne har et samlet bygningsareal på 3.503 m². Standen på 
biblioteksbygningerne ligger i kategorien slidt, men funktionelt og der er et 
vedligeholdelsesefterslæb på 3.237.143 kr. henover de næste 10 år. 

Bibliotekerne udlåner generelt ikke lokaler, men har dog et lokale under Ølstykke Bibliotek, der 
udlånes til foreningslivet og indgår i kommunens bookingsystem. Belægningsgraden på dette 
lokale ligger på 28,10% i tidsrummet 8-22. 

Der er en generel stigning i besøgstallet på Egedal Bibliotekerne, selvom udlånstallet er 
faldende. Dette er en tendens, der også ses på landsplan, fordi borgerne efterspørger 
samlingssteder/rum, hvor de kan mødes, deltage i aktiviteter eller bare være i fordybelse. 

Kulturhuse 
Egedal Kommune har otte kultur- og foreningshuse placeret i Ganløse, Ledøje, Smørum, 
Stenløse, Søsum og Veksø. Kulturhusene har et samlet bygningsareal på 6.505 m². Standen 
på kulturhusene ligger i kategorien slidt, men funktionelle og der er et 
vedligeholdelsesefterslæb på 1.585.900,00 kr. henover de næste 10 år. Den gennemsnitlige 
belægningsgrad på kulturhusene ligger på 15,50% i tidsrummet 8-22, mens den 
gennemsnitlige ledige tid ligger på 84,50%. Det kan ud fra det tilgængelige datagrundlag 
konkluderes, at kulturhusene ikke anvendes nok. 

Et fælles centralt træk i kulturhusene er, at de skaber rammer for fællesskaber og grundlag for 
at facilitere borgernes aktiviteter og initiativer, hvilket er med til at højne livskvaliteten hos 
brugerne. 

Spejderhuse 
Egedal Kommune har ni spejderbygninger placeret i Ganløse, Smørum, Stenløse og Ølstykke. 
Spejderbygningerne har et samlet areal på 2.820 m². Standen på bygningerne ligger i 
kategorien defekt henimod kategorien sikkerheds- og sundhedsrisiko og der er et 
vedligeholdelsesefterslæb på 3.048.417,00 kr. henover de næste 10 år. 

Da en del af spejderbygningerne ikke ligger i bookingsystemet og spejderne ikke booker 
bygningerne er den udregnede belægningsgrad ikke retvisende. På baggrund af spejdernes 
aktivitetsniveau er belægningsgraden udregnet og viser at den gennemsnitlige belægningsgrad 
i spejderbygningerne er 6%, mens den gennemsnitlige ledige tid ligger på 94%, hvilket 
indikerer at spejderbygningerne i 94% af tiden står ubenyttede hen. 

Spejderne løfter en samfundsmæssig og social opgave ved at sætte fokus på trivsel og 
fællesskaber i forhold til læring og fysisk aktivitet udendørs. 

 

 

Udarbejdet af Henriette Nordvig  
Medforfatter: Camilla Liv Erthmann Thomsen 
Center for By og Kultur og Borgerservice  
Egedal Kommune  
November 2018 
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0. Indledning 
Administrationen har igangsat kortlægninger af idrætten og idrætsfaciliteter samt biblioteker, 
kulturhuse og spejderhuse i Egedal Kommune for at synliggøre de fire områders status samt 
belyse mulige indsatsområder, der kan udvikle og styrke områderne. De fysiske rammer skal 
understøtte og skabe forudsætningerne for et rigt kultur- og fritidsliv med rum til udfoldelse, 
kultur og dannelse på idrætsanlæggene, spejderhusene, på bibliotekerne og i de mange kultur- 
og foreningshuse. 

Med baggrund i Egedal Kommunes overordnede vision om hverdag og fællesskab i bevægelse, 
hvor bevægelse tænkes ind som kommunens udvikling på flere parametre understøtter 
visionen også både den fysiske, men i høj grad også den mentale sundhed, der er afgørende 
for borgernes trivsel i hverdagen. 

Formålet med denne rapport er, at give det politiske niveau i Egedal Kommune viden om 
områderne og samtidig præsentere nogle af de tendenser, der arbejdes med på landsplan. 

Gennem rapporten henvises til en række politisk vedtagne dokumenter, der er retningsgivende 
for arbejdet med kultur og fritidsområdet: 

 Kultur og Fritidspolitikken 2015-2018 
 Sundhedspolitikken 
 Planstrategi 2015 
 Egedal Kommunes Ejendomsstrategi 
 Egedal Kommunes Ejendomsrelaterede digitaliseringsstrategi 
 Egedal Kommunes politisk strategiske mål 

 
Rapporten er opdelt efter områder henholdsvis; Biblioteker, Kulturhuse og Spejderhuse. Her 
beskrives de fysiske bygningsforhold, bygningernes belægningsgrad, fakta og tal, områdernes 
betydning og rolle samt udviklingstendenser. 

Afslutningsvis gives der anbefalinger, der kan udvikle områderne og skabe løsninger, der i 
fremtiden kan tilgodese borgenes aktuelle behov. 
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1. Biblioteker 
Bibliotekerne har gennem tiden værnet om og formået at fastholde deres rolle og relevans i 
samfundet. Folkebibliotekerne er i dag den mest benyttede kulturinstitution i Danmark med 38 
millioner besøgende årligt.1 55% af Danmarks befolkning bruger biblioteket mindst en gang 
om året. Det er kvinder, personer med lang videregående uddannelse, lavtlønnede, familier 
med hjemmeboende børn og familier med anden etnisk baggrund, der bruger bibliotekerne 
mest.2 

Egedal Kommunes folkebibliotek består af et hovedbibliotek og tre lokalbiblioteker. De første 
biblioteker var placeret på skolerne. I kraft af den demografiske udvikling, lovgivningen på 
biblioteksområdet og en stigende efterspørgsel efter biblioteksmaterialer blev der behov for at 
huse bibliotekerne i nye mere tidssvarende bygninger.3 

Egedal bibliotekernes kerneydelser ligger i tråd med Egedal Kommunes strategiske mål om 
læring, trivsel og dannelse. Her har bibliotekerne en vigtig rolle i forhold til at skabe de bedste 
og mest fleksible rammer og betingelser for brugerne, så de bliver inspireret og rustet til 
nutiden og fremtiden. Arbejdet sker i tæt og bredt samarbejde på tværs med andre 
kommunale institutioner, foreningsliv og frivillige borgere. Egedal Kommunes hovedbibliotek er 
fysisk placeret i Smørum, og de tre lokalbiblioteker er fysisk placeret i bygninger i henholdsvis 
Ganløse, Stenløse og Ølstykke. 

1.1. Bygninger og belægningsgraden af dem 
Bibliotekerne i Ganløse, Smørum og Ølstykke er såkaldte et-rums biblioteker, der er inddelt i 
børn og voksen sektioner. Reolerne bliver brugt som rumdelere, der afskærmer og former 
hyggekroge til fordybelse. Selve biblioteksrummet på Ølstykke og Smørum har flere funktioner 
og bruges også til kunstudstillinger, musikarrangementer og dans. I kælderen på Ølstykke 
bibliotek er der en stor sal som, via kommunens bookingsystem, kan lånes ud til 
foreningslivet. 

Egedal Kommunes ejendomsstrategi lægger op til at arbejde med nye løsninger og 
derigennem at skabe nye innovative læringsmiljøer. Bibliotekerne har blandt andet i 
samarbejde med skolerne arbejdet med ideen om et Makerspace4 i foyeren i Smørum 
bibliotek/kulturhus. 

Biblioteket i Ganløse, der er selvbetjent, er ligeledes et et-rums bibliotek. Bygningen huser 
også lokalarkiv. 

Stenløse bibliotek, der oprindeligt lå i det nuværende Egedal Center på 1. sal, lukkede i 2012 
og genåbnede i 2015 i nye lokaler i Stenløse Kulturhus. 

Biblioteket i Stenløse Kulturhus er et fler-rums bibliotek med stue og 1. sal. Der var få midler 
til indretning, hvilket fostrede en innovativ og kreativ tilgang til opgaveløsningen. Biblioteket er 
indrettet i stueplan med både en voksen og en børneafdeling, hvor reoler i det store lokale 
deler rummet op. Der er adgang igennem et skab til et fantasiunivers og længere inde adgang 
til at kunne fordybe sig i PC universet. På 1. sal er der indrettet et fælles lokale med 
cafémødeborde og faglitteratur. Der er indrettet et PC-lokale med printer samt et lokale med 
tre studiepladser. Derudover er der indrettet en ”mormor” stue, hvor brugerne har mulighed 

 
1 Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21922 
2 Moos-Bjerre, Analyse - Fremtidens Biblioteker: http://www.moos-bjerre.dk/wp- 
content/uploads/2017/06/fremtidens_biblioteker_hovedrapport.pdf 
3 For yderligere historisk overblik se bilag 1. 
4 Et rum hvor brugernes idéer, kreativitet og skabertrang udvikles, understøttes og realiseres. 
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for at fordybe sig i aviser og tidsskrifter i hyggelige omgivelser. I forlængelse af mormorstuen 
er der et mødelokale, hvor den sociale café blandt andet holder til. 

Kigger man på de bygninger, der huser bibliotekerne, ses en bygningsmasse med et samlet 
areal på 3.503 m² fordelt på flere etager som det ses af tabel 1. 

 
 

Tabel 1 – oversigt bibliotekernes areal og placering 
 

Standen på bygningerne ses i forhold til tilstandsvurdering og er opgjort i forskellige 
kategorier, som ses i figur 1. 

 

 
Figur 1 – Tilstandsvurdering over biblioteker i Egedal 

 
Som det ses er den overvejende stand af biblioteksbygningerne i kategorien fra lettere slidt til 
slidt. Kommunen arbejder ud fra et vedligeholdelsesniveau mellem 2,5 og 3,5 som acceptabelt 
niveau – dvs. bygninger som er slidte men funktionelle. Som det ses af figur 1 er der et samlet 
vedligeholdelsesefterslæb på biblioteksbygninger på i alt kr. 3.237.143 henover de næste 10 
år.5 Stenløse bibliotek er beregnet forholdsmæssigt ud fra det efterslæb, som Stenløse 
Kulturhus er beregnet til. 

 
 
 
 
 
 
 

5 Intern beregning Center for Ejendomme og Intern Service. 

 

 
 
Ejendomme 

 
 
Stand 

Efterslæb i 
kr. over 10 
år 

Stenløse Bibliotek  3,15  257.143,00 

Ganløse Bibliotek  3,00  1.080.000,00 

Smørum Bibliotek  2,50  0,00 

Ølstykke Bibliotek  3,49  1.900.000,00 

Total efterslæb 
bibliotekter 

  
3.237.143,00 



7  

Oversigt over udgifter til bibliotekerne 2015‐ 2017 

Enhed 

Ganløse Bibliotek 

Aktivitet 

Energi 

2015 

14.261 

2016 

22.609 

2017 

24.140 

 Vedligehold   980   

Ganløse Bibliotek Total   14.261  23.589  24.140 

Ølstykke Bibliotek  Energi  170.778  178.988  175.813 

 Vedligehold  366.635  141.124  9.206 

Ølstykke Bibliotek Total   537.413  320.113  185.018 

Øvrige, biblioteker  Energi  14.900  17.276  12.813 

 Vedligehold  505    

Øvrige, biblioteker Total   15.405  17.276  12.813 

Smørum Bibliotek  Vedligehold   10.400   

Smørum Bibliotek Total   0  10.400  0 

Stenløse Bibliotek  Energi  2.401   5.859 

 Vedligehold  10.542    

Stenløse Bibliotek Total   12.943   5.859 

Biblioteker total*   580.022  371.378  227.830 

Tabel 2 - Oversigt over udgifter til biblioteksbygningerne i årene 2015-2017 
* Der har ikke været større renoveringsprojekter på bibliotekerne i perioden 2015‐2017. De mindre 
renoveringsudgifter er opgjort i udgifter til vedligehold. 

 
Tabellen viser, at der i 2015 var udgifter på ca. 580.000 kr. til drift og vedligehold på 
biblioteksområdet. I 2016 og 2017 var udgifterne lavere på henholdsvis ca. 370.000 kr. i 2016 
og ca. 230.000 kr. i 2017. 

Bibliotekerne i Egedal Kommune har generelt ikke lokaler, som udlånes til godkendte 
folkeoplysende foreninger.6 

 
 

 
Figur 2 – oversigt over bibliotekers belægningsgrad 

 
 

6 Foreninger i Egedal Kommune skal være godkendte i forhold til Folkeoplysningsloven for, at kunne 
modtage tilskud og låne lokaler vederlagsfrit. 
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Dog lånes salen i kælderen på Ølstykke bibliotek ud til foreningslivet og indgår i kommunens 
bookingsystem. Statistikken er trukket fra kommunens bookingsystem EgOn. Figur 2 viser, at 
der på salen er en belægningsgrad på 28,10%. Belægningsgraden er beregnet ud fra 
bookinger foretaget i sæson 2018/2019 i tidsrummet kl. 8.00-22.00. Det skal noteres, at 
straks-bookinger i sæson 2018/2019 ikke er medtaget fordi de opstår løbende i sæsonen. De 
fleste foreninger benytter primært kommunens lokaler i tidsrummet ml. kl. 16-22, derfor viser 
belægningsgraden ikke hvorvidt lokalet i det tidsrum er fuldt booket. Den reelle 
belægningsgrad fra kl. 16-22 er pt. ikke mulig at trække fra kommunens bookingsystem. 

Salen lånes ud til en bred skare af brugere her i blandt biblioteket, bolig/grundejerforeninger, 
aftenskoler (LOF, APA), kommunale institutioner, historiske foreninger, idrætsforeninger, 
ældresagen, Kræftens bekæmpelse lokalafdeling, Hjerteforeningen m.m. Da 
bookinginformationerne ofte er mangelfulde er det vanskeligt at give et konkret billede af 
typen af arrangementer. Det spænder fra møder, foredrag, afspænding og ferieaktiviteter. 

1.2. Fakta og tal 
Egedal bibliotekernes samlede budgetramme for 2018 og 2019 er på ca. 16,6 mio.kr. Der er 
indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2018 og en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019, svarende 
til ca. 7% af bibliotekernes budget. 

 

Poster Budget 
Lønudgifter 11 mio. kr. 
Materialer7 4,5 mio. kr. 
Vedligehold8 1,1 mio. kr. 
Arrangementer/udstillinger 140.000 kr. 

 

Tabel 3 – oversigt over bibliotekernes budgetramme 
 

Egedal Bibliotekerne har en ugentlig åbningstid på 352 timer fordelt på de 4 biblioteker. 79 af 
timerne er betjent9 og 273 af timerne er selvbetjening, hvor brugerne selv lukker sig ind på 
biblioteket og afhenter, låner, afleverer materiale eller bruger biblioteksrummet til andre 
aktiviteter. 

 
Lokation Betjent Selvbetjening 
Ganløse10 0 timer 88 timer 
Smørum 27 timer 61 timer 
Stenløse 25 timer 63 timer 
Ølstykke 27 timer 61 timer 
I alt 79 timer 273 timer 
Tabel 4 – oversigt over ugentlig åbningstid på Egedal bibliotekerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Posten materialer inkluderer også kørsel, kompetenceudvikling, diverse administrative udgifter samt IT. 
8 Vedligehold dækker over support til udlånsautomater samt alt andet, der vedrører førnævnte. 
Derudover dækker posten over småanskaffelser. 
9 Der er en eller flere bibliotekspersonaler til stede i biblioteket. 
10 Der bruges 12 timer om ugen til oprydning i Ganløse Bibliotek. 
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 Udlån Fornyelser I alt 
2017 262.540 150.021 414.578* 
2016 262.966 342.591 607.573 
2015 265.863 342.494 610.372 
Tabel 5 – oversigt over udlån på Egedal bibliotekerne 
*Der blev i 2016 indført nyt bibliotekssystem Cicero, hvorfra tallene fra 2017 er trukket. Tallene fra 2016 
og 2015 er trukket fra det gamle system DDELibra. I Cicero er der sat begrænsninger på fornyelser, 
hvilket vil sige at lånere i Egedal ikke kan forny materialer hjemmefra før 7 dage før afleveringsfristen. I 
det gamle system var der ingen begrænsninger og lånere kunne dagligt forny materialer, hvilket gør at 
tallet før 2017 er væsentligt højere. 

 
Der er en tendens til faldende udlånstal i Egedal Kommune, men også på landsplan. Det 
betyder dog ikke, at bibliotekerne ikke bliver brugt. Tværimod indikerer besøgstallene på 
landsplan, at der er en generel stigning i besøgende på landets biblioteker. Tabel 6 viser antal 
udlån i Danmark, mens tabel 7 viser antal besøgende på landets biblioteker. Data for 2016 og 
2017 er ikke medtaget, da de endnu ikke er tilgængelige. 

 
 

 
Tabel 6 – oversigt over bibliotekernes udlån, sammenligningskommuner11 

 
I tabel 6 ses et fald i periode 2012-2015 på godt 30.000 udlån. Men generelt ligger Egedal 
Kommune med sine 281.259 antal udlån i 2015 meget gennemsnitligt i forhold til 
sammenligningskommunerne, der havde et gennemsnitligt udlån på 280.177 antal udlån i 
2015. Ses på antal besøgende i tabel 7 ser det noget anderledes ud. Der ligger Egedal 
Kommune meget lavt med 202.703 antal besøgende, hvor det gennemsnitlige besøgstal ligger 
godt 100.000 besøg over med 304.859 antal besøgende i 2015. Det vil sige, at borgere i 
Egedal Kommune låner mere pr. gang de besøger biblioteket end 
sammenligningskommunerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 De kommuner der indgår i benchmarking materiale på biblioteksområdet er kommuner som 
Hjemmesiden ”VIA Biblioteker” henviser til, at der sammenlignes med. 
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Tabel 7 – oversigt over bibliotekernes besøgstal, sammenligningskommuner 

 
Egedal Bibliotekerne oplever generelt samme tendens som på landsplan som det ses i tabel 8. 
Dog er der et fald i besøgende på Ganløse og Ølstykke biblioteker. Stenløse bibliotek lukkede i 
2012 og Stenløses borgerne søgte til Ølstykke bibliotek, hvor udlånstallet steg kraftigt. 
Forklaringen på det nuværende fald i besøgstal på Ølstykke bibliotek kan være at nogle af de 
gamle Stenløse lånere de seneste år er ved at sive tilbage, efterhånden som det går op for 
dem, at der igen er et bibliotekstilbud i Stenløse. Derudover var Ølstykke biblioteks tæller i 
stykker fra den 3.april til den 27. april 2017, hvilket svarer til ca. 5.000 besøgende i den 
periode – ca. 200 besøgende om dagen i 25 dage. 

Faldet i besøgende på Ganløse bibliotek er ikke lige så gennemskueligt, men kan skyldes at 
Ganløse borgerne er blevet mere opmærksomme på Stenløse bibliotek i forbindelse med 
handel i Egedal Centeret. 

Besøgstallet på Stenløse Bibliotek er steget eksplosivt. Tallet er dog ikke nødvendigvis 
retvisende, da der er gennemgang igennem biblioteket til Egedal Centeret samt op til 1. sal 
med ærinde enten i Historiens Hus, Ung Egedal eller Egedal Musikskole og det kan derfor ikke 
stadfæstes præcist, hvor mange der reelt set besøger Stenløse Bibliotek. 

 
Lokation 2015 2016 2017 
Ganløse 21.560 23.208 20.363 
Stenløse 49.721 59.956 96.612 
Smørum 49.299 53.135 57.232 
Ølstykke 82.123 80.104 68.571 
I alt 202.703 216.403 242.778 
Tabel 8 – oversigt over besøgstal på Egedal bibliotekerne 

 
Måden borgerne bruger bibliotekerne er i konstant forandring. Det skyldes den teknologiske 
udvikling, der har medført at bøger, musik og film både nu udlånes på forskellig vis ved 
eksempelvis E-bøger, streamingtjenester, downloads og fysiske udlån. Egedal Kommune 
undersøgte i 2017 bibliotekets udlån. Her var 85% af udlånene fysisk materiale; det vil s. 
bøger, cd’er eller film. De resterende 15 % bestod af streaming af materialer eller E-bøger. 
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Samme fordeling ses på landsplan12. I løbet af et år har Egedal Bibliotekerne et besøgstal på 
400.000 på bibliotekets hjemmeside. 

 
Ifølge de kommunale nøgletal fra Økonomi- og indenrigsministeriet ligger udgifterne til 
biblioteker i Egedal på kr. 403 pr. indbygger, hvilket ligger lavt i forhold til de kommuner vi 
sammenligner os med, hvor gennemsnittet er på 567 kr. pr. indbygger. 

 
 
 

Tabel 9 – oversigt over biblioteksudgifter pr. indbygger, sammenligningskommuner 
 

I tabel 9 er kommunerne rangeret efter størrelsen af biblioteksudgifter pr. indbygger i 2017, 
og her ses det at Egedal Kommune er den kommune, der bruger færrest penge til 
biblioteksudgifter pr. indbygger. Det samme gør sig gældende ved udgifter til bøger og 
udlånsmateriale pr. indbygger. Her ses det i tabel 10 at Egedal Kommune bruger 55 kr. pr. 
indbygger, hvilket er 15 kr. lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. 

 

Tabel 10 – oversigt over udgifter til bøger og udlånsmateriale pr. indbygger, sammenligningskommuner 
 
 
 

12 https://slks.dk/biblioteker/biblioteksstatistik/bruger-og-benchmarkundersoegelse/ s.34 
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1.3. Hvad er bibliotekernes betydning og rolle? 
 

Kerneopgaven for Egedal Bibliotekerne er i følge biblioteksloven at fremme oplysning, 
uddannelse og kulturel aktivitet, og derved bidrage til at borgerne kan agere i et demokratisk 
samfund. Derudover har bibliotekerne fokus på, at borgere i alle livets faser uanset baggrund 
skal kunne finde viden, inspiration og kulturelle oplevelser i Egedal Bibliotekerne. Ganske kort 
kan bibliotekernes opgave opsummeres i følgende overskrifter: 

 Formidle og gøre information tilgængelig 
 Fremme læring 
 Fremme litteratur og læsning 
 Fremme kulturelle oplevelser 
 Facilitere debat og møder mellem mennesker 

 
Egedal bibliotekerne arbejder til stadighed på igennem litteratur-, kultur- og 
vidensformidlingen at skabe et uformelt frirum, der afspejler brugernes stigende krav til 
fleksibilitet og åbenhed. Egedal Bibliotekerne har stort fokus på, at øge børns læselyst, fordi 
biblioteksbrug som barn øger sandsynligheden for at tage en uddannelse efter folkeskolen med 
syv til ni procent.13 

Egedal Bibliotekerne lever ikke kun op til bibliotekslovens grundlæggende principper, men er 
også med til at løfte og facilitere en række sociale og samfundsmæssige opgaver14, der ligger i 
god tråd med blandt andet Egedal kommunes sundhedspolitiske indsatsområde om mental og 
social sundhed.15 Bilag 2 giver et overblik over de projekter, som Egedal bibliotekerne arbejder 
med. 

1.4. Udviklingstendenser 
Bibliotekernes samfundsmæssige betydning som informations-, videns- og kulturformidlende 
institution bliver både forandret og forstærket med en voksende informationsmængde og 
forskellige måder at tilegne sig viden på. Det fysiske rum bliver i stigende grad brugt til meget 
andet end avislæsesal og udlån af bøger.16 På landsplan viser tendensen sig i et dalende 
udlånstal og en stigning i antallet af arrangementer og samskabende projekter med frivillige. 

Besøgstallene stiger rundt om i landet på bibliotekerne, fordi borgerne efterspørger 
samlingssteder/rum, hvor de kan mødes, deltage i aktiviteter eller bare være i fordybelse. Og 
så er biblioteket et sted, hvor man kan få hjælp uden at betale noget, et sted, hvor man kan 
være, uden at der forventes noget af dig, og et sted, hvor man kan møde folk fra alle 
samfundsklasser.17 Tendensen viser, at der er et stigende behov for at være sammen med 
andre og bibliotekerne er med til at opfylde det behov og bliver dermed et modstykke til den 
risiko for isolering, som den tiltagende digitalisering medfører.18 Det er derfor rummet og ikke 
samlingen, der i dag er bibliotekernes største aktiv. Det er her at borgerne kan opholde sig, 
mødes, studere, lytte og debattere. 

 
 
 

13 Moos-Bjerre 2011, En undersøgelse af Danskernes holdning til biblioteker, 
https://www.db.dk/files/Rapport_Danskernes_holdning_til_biblioteker_2011.pdf 
14 ABC For Mental Sundhed, http://www.abcmentalsundhed.dk/kulturmoedet 
15 Egedal Kommunes Sundhedspolitik, http://www.egedalkommune.dk/sundhedspolitik 
16 Kulturministeriet, https://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/biblioteker/ 
17 Politikken, https://politiken.dk/kultur/art6033239/Vi-g%C3%A5r-oftere-p%C3%A5-biblioteket-men- 
ikke-for-at-l%C3%A5ne-b%C3%B8ger-og-musik 
18 Henrik Jochumsen, https://da.systematic.com/library-learning/nyheder/2018/libraries-are-an- 
important-space/ 
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Egedal afspejler landstendensen om, at besøgstallene på bibliotekerne generelt er stigende 
samtidig med at udlånstallene daler. Det betyder, at flere borgere vil efterspørge 
samlingssteder og (lærings)rum, hvor de kan mødes i gamle eller nyetablerede fællesskaber. 
Det vil blandt andet stille høje krav til standarden af de bygninger, der huser vores biblioteker. 

Det fordrer Egedal, i lighed med mange andre kommuner, til at tænke i andre og mere 
fleksible løsninger. Egedal Kommunes ejendomsstrategi lægger op til, at ”kommunens 
ejendomme skal danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme omkring 
kerneopgaver som læring,…, sundhed, fritidsaktiviteter, foreningsliv…”19 

Det går i retning af en landsdækkende tendens til at samlokalisere biblioteker med andre 
kommunale bygninger som skoler, kulturhuse og idrætsanlæg for at optimere udnyttelsen af 
kvadratmeter eller indtænke byrum, som en del af at et engagerende mødested.20 

En anden stigende tendens er, at bibliotekerne huser og selv faciliteter aktiviteter. Udvalget af 
aktiviteter er dog begrænset, da rummene pt. ikke kan opdeles og aktiviteterne derfor kan 
genere bibliotekets andre brugere. Biblioteket har en bred skare af brugere og der skal være 
plads til alle på samme tid. Det kræver derfor, at der er skabes plads evt. med midlertidige 
rum til aktiviteterne, eller ved at bevægelsesarrangementer bliver afholdt efter lukketid. 

En af de største udfordringer, som bibliotekerne i dag skal forholde sig til er konkurrencen om 
borgernes opmærksomhed i junglen af forskelligartede tilbud. Derudover vil en stigende 
befolkningstilvækst stille store krav til bibliotekerne i form af højt fagligt uddannet personale 
og den stigende teknologiske udvikling på biblioteksområdet stiller store krav til opdateret og 
funktionsdygtig software såvel som hardware. 

1.5. Opsummering 
Egedal Kommune har et hovedbibliotek samt tre lokalbiblioteker placeret i Smørum, Ganløse, 
Stenløse og Ølstykke. Bibliotekerne har et samlet bygningsareal på 3.503 m². Standen på 
biblioteksbygningerne ligger i kategorien slidt, men funktionelt og der er et 
vedligeholdelsesefterslæb på 3.237.143 kr. henover de næste 10 år. 

Bibliotekerne udlåner generelt ikke lokaler, men har dog et lokale under Ølstykke Bibliotek, der 
udlånes til foreningslivet og indgår i kommunens bookingsystem. Belægningsgraden på dette 
lokale ligger på 28,10% i tidsrummet 8-22. 

Der er en generel stigning i besøgstallet på Egedal Bibliotekerne, selvom udlånstallet er 
faldende. Dette er en tendens, der også ses på landsplan, fordi borgerne efterspørger 
samlingssteder/rum, hvor de kan mødes, deltage i aktiviteter eller bare være i fordybelse. 

Indsatser som kommunen har implementeret: 
 

Der blev i 2015/2016 implementeret ny hjemmeside og nyt bibliotekssystem på den 
fælles platform Danskernes Digitale Bibliotek. 

Indsatser som kommunen er i færd med at implementere: 
 

Nærværende rapport kortlægger biblioteksområdet i forhold til bygninger, stand og 
vedligeholdelsesefterslæb, rolle og betydning samt udviklingspotentiale. 

 
19 Egedal Kommunes Ejendomsstrategi, 
http://www.egedalkommune.dk/media/2594115/egedal_kommunes_ejendomsstrategi.pdf 
20 Esben Danielsen, LoA Fonden, https://www.linkedin.com/pulse/det-handler-om-%C3%A5benhed-og- 
v%C3%A6rtskab-esben-danielsen/?published=t 
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Bud på fremtidige indsatsområder: 
 

Igangsætte en proces for udarbejdelse af en strategi for Egedal Bibliotekerne. 
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2. Kulturhuse 
I Egedal Kommune er etableret otte lokale kulturhuse, aktivitetshuse og foreningshuse, som 
alle har det fællestræk, at de skaber rammerne for- og igangsætter kulturelle og 
fritidsmæssige aktiviteter. Husene er fordelt rundt om i kommunen i hvert af de mindre 
lokalsamfund. Der er huse i Ganløse, Ledøje, Smørum, Stenløse, Søsum og Veksø. Syv af 
kulturhusene lånes ud til godkendte folkeoplysende foreninger samt kommunale institutioner. 
Kulturhuset i Stenløse kan lånes ud til både enkelt borgere, foreningsliv, kommunale 
institutioner og erhvervsliv. Er der tale om halv kommercielle21 eller hel kommercielle22 
aktiviteter kan lokalerne i husene udlejes mod betaling.23 

Græstedgård og Stenløse Kulturhus er organiseret med brugerråd. 
 

På Græstedgård består brugerrådet af repræsentanter fra de foreninger, der benytter huset og 
der er 11 medlemmer. Derudover er der til møderne to repræsentanter fra kommunen – en 
teknisk serviceleder og en medarbejder fra kultur og fritid. 

Formålet med brugergruppen på Græstedgård er at sikre en optimal og hensigtsmæssig brug 
af stedet, derudover fungerer gruppen som kontaktorgan mellem brugerne og kommunen.24 

I Stenløse Kulturhus er Fællesrådet et aktivt og arbejdende brugerråd, der skal sikre fremdrift, 
synlighed og netværk i kulturhuset. Brugerrådet involveres i planlægningen af aktiviteter og 
har beslutningskompetencer til at ’sagsbehandle’, på et principielt plan, hvis der opstår tvister 
mellem brugere og aktivitetsgrupper. Fællesrådsmøderne faciliteres af kulturhuskoordinatoren, 
der er til stede i huset 17 timer om ugen på mandage og torsdage. 

Stenløse Kulturhus er det største af kulturhusene i Egedal Kommune og har et anderledes 
koncept i forhold til de andre kultur- og foreningshuse, hvor kun foreninger har adgang til 
brugen af husene. I Stenløse Kulturhus kan man som Egedal borger benytte huset på lige fod 
med kommunens foreningsliv og kommunale institutioner. Kulturhuset rummer en række 
kommunale institutioner som Stenløse Bibliotek, Egedal Musikskole, Ung Egedal. Huset er 
inddelt i en række forskellige zoner25, der er udgangspunkt for, hvad man laver forskellige 
steder i huset. Alle borgere, foreninger og institutioner findes i huset, og brugerne er selv med 
til at styre deres hus. Det er et fleksibelt og multifunktionelt hus, hvor der er mange 
differentierede aktiviteter i gang samtidigt. 

2.1. Bygninger og belægningsgraden af dem 
Der er som udgangspunkt ikke noget statistisk data, der muliggør en benchmarking af 
kulturhuse på landsplan. Derfor er kortlægningen af kulturhusene begrænset til Egedal. 

Ved Idrættens Analyseinstitut arbejdes der på at udvikle en facilitetsdatabase, der omfatter en 
total oversigt over en lang række idræts- og fritidsfaciliteter i landets kommuner. Indtil videre 

 
 
 

21 Halvkommercielle lejere er f.eks. teatre, dansegrupper, 
videoproduktioner m.m., der modtager offentlig støtte fra kommune, eller stat, både 
hjemmehørende og ikke hjemmehørende i Egedal Kommune. 
22 Kommercielle lejere er f.eks. private arrangører, private firmaer m.m. 
23 Bookingbetingelser for kulturhusene i Egedal Kommune: 
http://www.egedalkommune.dk/media/2730682/bookingbetingelser_for_kulturhusene_i_egedal_kommu 
ne.pdf 
24 Forretningsorden for brugerråd for Græstedgård. 
25 Huset er inddelt i Musikzone, Bibliotekszone, Kunst og håndværkerzone, Projektzone, 
Danse/dramazone, Mødezone, Ungezone. 
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har det primære fokus været på idrætsfaciliteter, hvorfor det endnu ikke er muligt at 
kortlægge/beregne facilitetsdækningen på kulturområdet i bred forstand.26 

Kigger man på kulturhusene/foreningsbygningerne i Egedal, ses en bygningsmasse med et 
samlet areal på 6.505 m². Tabel 11 viser en oversigt over kulturhusenes adresser og deres 
areal. 

Tabel 11 - oversigt over kulturhusenes areal og placering 
 
 

Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) har udarbejdet en samlet oversigt over 
kultur/foreningshusenes vedligeholdelsesstand. Her er bygningerne vurderet efter kategorier 
fra 1 (som nybygget) til 5 (= sikkerheds og sundhedsrisiko).27 

 
 

Figur 3 - Tilstandsvurdering over kulturhuse i Egedal 
 

26 Vifo: Folkeoplysningen i kommunerne. 
27 Det er p.t ikke muligt at tilstandsvurdere Veksø Kro, aktivitetshuset i Ledøje og Søsum. 

Ejendomme  Stand  Efterslæb 
i kr. over 

10 
år 

Smørum Kulturhus  2,50  0,00 

Stenløse Kulturhus  3,15  1.012.857,00 

Ganløse Kulturhus  3,29  298.655,00 

Veksø Kro (uden fritidsklub)   167.513,00 

Aktivitetshuset i Søsum   0,00 

Aktivitetshuset i Ledøje   46.875,00 

Græstedgård  2,00  30.000,00 

Smørum Gl. Skole  3,20  0,00 

Total Kulturhuse  1 555 900 00
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Der er en række kulturhuse, der er beregnet i forhold til det bygningsmæssige 
vedligeholdelsesefterslæb på de bygninger, som de tilknytningsmæssigt er en del af. Det 
drejer sig om bygninger som Ganløse Kulturhus, der er beregnet forholdsmæssigt ud fra det 
efterslæb, som Ganløse Skole beregnes til. Veksø Kro er beregnet forholdsmæssigt ud fra det 
efterslæb, der også vedrører Veksø Fritids og Ungdomsklubs bygninger, Stenløse Kulturhus er 
beregnet forholdsmæssigt ud fra det efterslæb, der også vedrører Stenløse bibliotek og 
aktivitetshuset i Ledøje er beregnet forholdsmæssigt ud fra det efterslæb, der også vedrører 
daginstitutionen Mariehønen.28 

Af figur 3 kan ses at Stenløse Kulturhus og Ganløse Kulturhus står til en tilstandsvurdering til 
over 3, hvilket kategoriseres som slidt men funktionel og her er vedligeholdelsesefterslæbet på 
mellem 298.655,00 kr. og 1.012.857,00 mio. kr. henover de næste 10 år. Derudover har 
Græstedgård et efterslæb på 60.000 kr. henover de næste 10 år. I alt beløber 
vedligeholdelsesefterslæbet for alle kulturhuse sig til i alt 1.555.900,00 kr. henover de næste 10 
år. 

 
Oversigt over udgifter kulturhusene 2015‐2017 

Enhed  Aktivitet  2015  2016  2017 

Aktivitetshus i Ledøje  Energi  7.303,00  6.064,00  9.890,00 
 Vedligehold  1.913,00    

 Renovering og drift    48.428,00 

Aktivitetshus i Ledøje 
Total 

   60.335,00 

Aktivitetshus i Søsum  Energi  44.983,00  17.577,00  46.438,00 
 Vedligehold  12.331,00  1.554,00   

 Renovering og drift     

Aktivitetshus i Søsum 
Total 

 57.314,00  19.131,00  46.438,00 

Græstedgård  Energi  75.432,00  87.041,00  61.867,00 
 Vedligehold  20.920,00  18.414,00  19.258,00 
 Renovering og drift     

Græstedgård Total   96.352,00  105.455,00  81.125,00 

Smørum Kulturhus  Energi  324.815,00  314.591,00  263.986,00 
 Vedligehold  181.549,00  16.722,00  70.748,00 
 Renovering og drift    46.488,00 

Smørum Kulturhus Total   506.364,00  331.312,00  381.222,00 

Stenløse Kulturhus  Energi   232.095,00  358.189,00 
 Vedligehold   112.336,00  101.322,00 
 Renovering og drift  276.809,00  275.589,00  19.568,00 

Stenløse Kulturhus Total   0,00  344.431,00  479.079,00 

Veksø Kro  Energi  25.689,00  19.311,00  11.103,00 
 Vedligehold     

 Renovering og drift     

Veksø Kro Total   25.689,00  19.311,00  11.103,00 

Øvrige ‐ Kulturhuse  Energi   ‐151,00   

 Vedligehold  2.170,00  1.887,00  5.598,00 
 Renovering og drift     

 

28 Beregning er fortaget af Center for Ejendomme og Intern Service. 
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Øvrige ‐ Kulturhuse Total   2.170,00  1.736,00  5.598,00 

Ganløse kulturhus  Energi*     

 Vedligehold*     

 Renovering og drift    927.688,00 

Ganløse kulturhus total     927.688,00 

Kulturhuse total   687.889,00  821.376,00  1.992.588,00 

Tabel 12 - oversigt over udgift til Kulturhuse i årene 2015-2018 
*Tal til energi og vedligehold kan ikke trækkes ud særskilt, da de hører under Ganløse Skole. 

 
I tabel 12 ses udgifterne til energi og vedligehold for kulturhusene i perioden 2015-2017 med 
en samlet sum på kr. 1.992.588 i 2017. Tabellen viser, at der i 2015 var udgifter på ca. 
690.000 kr. til drift og vedligehold på kulturhusene. I 2016 og 2017 var udgifterne noget 
højere på henholdsvis ca. 820.000 kr. i 2016 og tæt ved 2 mio. kr. i 2017. Renovering og drift 
for Ganløse Kulturhus ses som den største post, men denne post indgår som en del af 
udgifterne til Ganløse Skole. 

 
 
 

Figur 4 – oversigt over belægningsgraden på kulturhuse i Egedal Kommune 
 
 

For at undersøge belægningsgraden kigges der på bookinger af Egedal Kommunes kulturhuse 
over sæson 2018/2019.29 Statistikkerne bygger på data fra kommunens bookingsystem EgOn. 
Det skal noteres at straksbookinger ikke er medtaget i sæson 2018/2019, da de kommer 
løbende i en sæson. 

Diagrammerne i figur 4 viser, at der er en andel af ledige tider i kulturhusene imellem 
kl. 8-22. Lagkagediagrammet viser at den gennemsnitlige belægningsgrad er 15,50% mens 
den gennemsnitlige ledige tid ligger på 84,50%. Det kan derfor på baggrund af tilgængelige 
datagrundlag konkluderes, at kulturhusene ikke bruges nok. Da mange af kommunens 

29 Der kigges ikke på tidligere sæsoner, da kommunen ikke længere har adgang til data i det gamle 
bookingsystem BRND. 
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foreninger bruger lokalerne i tidsrummet 16-22, kunne det være interessant at undersøge 
belægningsprocenten i dette tidsrum. Det er pt ikke muligt at få et udtræk af data i dette 
tidsrum i kommunens bookingsystem. 

Det skal nævnes, at ikke alle kulturhusene ligger i bookingsystemet og derfor ikke er 
inkluderet i beregningen af belægningsgraden. Det drejer sig om de to aktivitetshuse i 
henholdsvis Ledøje og Søsum.30 Derudover er der i Stenløse Kulturhus mange lokaler, der 
nødvendigvis ikke bookes, men hvor der alligevel er aktivitet. Det drejer sig om lokaler som 
syrum, gamerlokalerne, danselokalet og mange af mødelokalerne. 

For at få et mere retvisende og nuanceret billede af brugen af kommunens bygninger kunne 
det være en løsning at få opsat tællere i indgangspartier. 

Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) tester i øjeblikket tællerfunktionen på IoT 
produkter (Internet of Things). IoT enheder kører trådløst, på allerede etablerede tekniske 
netværk. Da der ikke benyttes simkort ligger omkostningerne meget lavt – under 600 kr. pr. 
enhed og batterierne har en levetid på op til 5-10 år. De er hurtige og nemme at montere og 
afmontere og tilgås via webportal. Alle data er tilgængelige med det samme. CEI har opsat 
nævnte produkt på en lokation i kommunen med henblik på test. 

2.2. Fakta og tal 
Der foreligger ikke sammenlignelige økonomiske parametre på landets kulturhuse og det vil 
derfor ikke være muligt at lave benchmarking i lighed med biblioteks- og idrætsområdet. 
Derfor er kortlægningen af kulturhusene begrænset til Egedal. 

 
Der er 82 kulturelle foreninger i Egedal Kommune, der alle er samlet under Egedal Kulturelle 
Samråd. Alle kulturelle foreninger er godkendte efter Folkeoplysningsloven. Kommunen skal 
ifølge Folkeoplysningsloven sikre rammerne for at børn, unge og voksne i forhold til anvisning 
af lokaler og tilskud til de godkendte foreninger. 

De kulturelle foreninger benytter primært de mange kulturhuse rundt om i Egedal. Derudover 
benyttes kulturhusene af aftenskoler samt de kommunale institutioner, og i Stenløse Kulturhus 
også borgere, der ikke nødvendigvis er organiseret i en forening. 

2.3. Hvad er kulturhusenes betydning og rolle? 
Kulturhuse er lokale samlings- og mødesteder, der er med til at give mulighed for dannelsen af 
fællesskaber på tværs af alder, sociale skel og etnicitet. Her kan borgerne møde op og tage del 
i fællesskabet, hvad enten de er foreningsaktive eller selvorganiserede. Frivillighed, fællesskab 
og en inddragende tilgang er det, der skaber det aktive medborgerskab og er med til at højne 
livskvaliteten hos brugerne.31 

Det der adskiller kulturhusene fra for eksempel idrætsfaciliteter er, at der i kulturhusene kan 
skabes stor variation af aktiviteter for mange forskellige slags brugere og brugergrupper ved at 
kombinere kreativitet med diversitet og involvering af frivillige og ved at give borgerne adgang 
til faciliteterne. 

Brugersammensætningen i mange af Egedals kulturhuse er forholdsvis homogen, da 
størstedelen af husene kun kan benyttes af godkendte folkeoplysende foreninger. Stenløse 

 
 

30 Brugerbestyrelsen for Aktivitetshuset i Søsum (Søsum Tennisanlæg) har en drftsaftale med Egedal 
Kommune. Kommunen står for den udvendige vedligeholdelse af bygningen, installationer og 
varmeforsyning. Lokalerne i aktivtetshuset indgår ikke i lokalefordelingen. 
31 VIFO: http://www.vifo.dk/nyheder/nyheder/2017/0343_kulturhuse-skaber-engagement-og-deltagelse/ 
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Kulturhus oplever en diversitet i brugersammensætningen, der kan sidestilles med den som 
bibliotekerne oplever. 

Et helt centralt fællestræk i kulturhusene, der adskiller dem fra andre kulturinstitutioner, er at 
de danner rammerne for og inviterer ind til fællesskaber, hvor brugerne selv faciliterer deres 
egne aktiviteter og initiativer. Kulturhusene er multifunktionelle rum og institutioner og åbne 
for en variation af aktiviteter og deltagelsesformer. 32 

2.4. Udviklingstendenser 
Strømningerne peger i retning af at faciliteter og bygninger skal deles, så flere kan bruge dem. 
De rammer vi har, skal bruges mere, udnyttes bedre og bruges af flere. I Egedal arbejdes der 
allerede med at tænke i multifunktionalitet samt i færre men bedre kvadratmeter. 

I Danmark har vi været vant til at bygge kultur og fritidsfaciliteter, der er skræddersyet 
specifikke aktiviteter. Dette gælder også for Egedal. Tendensen er dog nu, at man begynder at 
kigge på mulighederne for at flere forskellige brugergrupper og kulturer kan mødes under 
samme tag og dyrke deres aktivitet. Det er med til at skabe en synergi, således at der skabes 
mere liv og fællesskab på tværs i kommunens bygninger. 

Man går fra at tænke facilitet som stærke rammer for aktiviteten og funktionen til at tænke 
mødested. Et sted man både er når man er glad for det man laver og deltager i og hvor man, 
hvad enten man er en del af det organiserede foreningsliv eller ikke er, kan komme og bare 
være.33 Om det er byrum, naturen eller fysiske bygninger er underordnet. Det er mødestedet, 
fællesskabet og ikke nødvendigvis aktiviteten, der er i fokus. 

2.5. Opsummering 

Egedal Kommune har otte kultur- og foreningshuse placeret i Ganløse, Ledøje, Smørum, 
Stenløse, Søsum og Veksø. Kulturhusene har et samlet bygningsareal på 6.505 m². Standen 
på kulturhusene ligger i kategorien slidt, men funktionelle og der er et 
vedligeholdelsesefterslæb på 1.585.900,00 kr. henover de næste 10 år. Den gennemsnitlige 
belægningsgrad på kulturhusene ligger på 15,50% i tidsrummet 8-22, mens den 
gennemsnitlige ledige tid ligger på 84,50%. Det kan ud fra det tilgængelige datagrundlag 
konkluderes, at kulturhusene ikke anvendes nok. 

Et fælles centralt træk i kulturhusene er, at de skaber rammer for fællesskaber og grundlag for 
at facilitere borgernes aktiviteter og initiativer, hvilket er med til at højne livskvaliteten hos 
brugerne. 

Indsatser som kommunen har implementeret: 
 

Kommunen lancerede et nyt bookingsystem i august 2018, der skal gøre det mere 
smidigt for foreningsliv og borgere og administration at booke lokaler. 
Tip Egedal er en app, hvor borgere kan anmelde skader eller andet mens de opholder 
sig i og ved kommunens bygninger. På denne måde kan der handles på anmeldelserne 
hurtigt. 

 
 

32 RECcORD - Rethinking Cultural Centres in a European Dimension (2015-2017): 
http://www.vifo.dk/vidensbank/udgivelser/reccord-rethinking-cultural-centres-in-a-european-dimension- 
(20152017)/3d6fb569-0a90-4a2c-abc6-a82700c6035c 
33 Vifo: https://twitter.com/Vifo_dk?lang=da 
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Der er fokus på kommunens bygninger og brugen af dem i Ejendomsstrategien samt 
Kultur og Fritidspolitik 2015-2018. 

Indsatser som kommunen er i færd med at implementere: 
 

Kommunen arbejder på en ny hjemmeside, hvor kultur og idrætsområdet opprioriteres 
for at få synliggjort alle tilbud. 
Kommunens bookingsystem gør det let at afbooke ledige tider. Foreninger, kommunale 
institutioner og borgere skal have indøvet en god praksis for annullering af ledige tider. 
Der kan evt. indføres sanktioner, hvis foreninger ikke annullerer en booket tid (hvis 
aktivitet ikke bliver til noget mm.) 

Bud på fremtidige indsatsområder: 
 

I kommunens arbejde med multifunktionelle kvadratmeter kunne der med fordel 
igangsættes følgende indsatser: 

o En kortlægning af udnyttelsesgraden i alle bygninger på kultur og fritidsområdet 
ved opsætning af IoT enheder. 

o Invitation af Lokale- og Anlægsfondens direktør Esben Danielsen til en 
inspirationsdialog med KEU om udviklingstendenser i forhold til byggerier på 
kultur og fritidsområdet. 

o Organisering af en inspirationstur for KEU til andre kommuner for at besøge 
kulturhuse, spejderbygninger, biblioteker eller idrætsanlæg. 

I arbejdet med multifunktionelle kvadratmeter kan det undersøges, hvorvidt aktiviteter 
i kommunens bygninger på kultur og fritidsområdet kan sammentænkes for at få færre 
kvadratmeter, der samlet set har flere brugere og om det er muligt, at få flere 
bevægelsesaktiviteter ind i kulturhusene. 
Fundraising og partnerskaber kan med fordel tænkes ind i processerne for nytænkning 
af kommunale bygninger. Det kvalificerer processen og produktet i forhold til 
inddragelse af partnere med deres knowhow og samtidig øges det samlede beløb at 
bygge for. 
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3. Spejderhuse 
Spejderbevægelsen startede i Danmark i 1908, hvor den første spejderpatrulje blev etableret. 
Det er spejderbevægelsens mål at skabe initiativer, der gør børn og unge beredt til livet 
gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer. 

Rapporten vil synliggøre spejdernes arbejde og virke i Egedal Kommune, i det omfang det har 
været muligt, og vil fremlægge en kortlægning af de faciliteter, som grupperne benytter. 

Som det ses af tabel 13 er der i Egedal fire overordnede spejdergrupperinger, som har 
tilhørsforhold til spejderbygninger placeret i hver deres umiddelbare nærområde i henholdsvis 
Ganløse, Smørum, Stenløse og Ølstykke. 

 

Område DDS FDF34 KFUM DUI Leg og 
Virke35 

Ganløse Ebbe 
Skjalmssøn 

Smørum Kong Svend 
Spejderne 

 

FDF Smørum 

Stenløse Stenlænderne FDF 
Stenløse/Veksø 

KFUM 
spejderne 

Ølstykke Erik Harefod FDF Ølstykke DUI Leg og Virke 
Ølstykke 

 
 

Tabel 13 – oversigt over spejdergrupperinger i Egedal Kommune 
 

3.1. Bygninger og belægningsgraden af dem 
Kortlægningen af spejderhusene er begrænset til Egedal kommune, da der ikke findes 
sammenlignelige data til benchmarking i forhold til andre kommuner. 

Ved Idrættens Analyseinstitut pågår et arbejde med at udvikle en facilitetsdatabase, der 
omfatter en total oversigt over en lang række idræts- og fritidsfaciliteter i landets kommuner. 
Indtil videre har det primære fokus dog været på idrætsfaciliteter, hvorfor det endnu ikke er 
muligt at kortlægge/beregne facilitetsdækningen på fritidsområdet i bred forstand. 

Kigger man på de bygninger, der huser spejderne i Egedal, ses en bygningsmasse med et 
samlet areal på 2.820 m². 

Spejderbygningerne i Ølstykke er placeret i naturskønne omgivelser, der giver mulighed for at 
lave aktiviteter i, få viden om og prøve kræfter med naturen. 

Spejderbygningerne i Stenløse hhv. Maglevad og Bækholmvej ligger tæt på bebyggelse – 
mens multihytten (FDF Stenløse-Veksø) er placeret således, at der er direkte adgang til et 
naturskønt område. 

Bygningerne på Bækholmvej(KFUM36) er placeret i nærheden af Lærkeskolen ud mod Stenløse 
softballbaner og ud til marker og beboelsesområder. 

 
34 FDF betragtes meget ofte som spejdere, da de laver mange spejderelaterede aktiviteter, men da de 
ikke er tilknyttet nogen af spejdernes verdensorganisationer, er de teknisk set ikke spejdere. 
35 DUI Leg og Virke arbejder med mange af de samme aktiviteter som spejderkorpsene, men da det sker 
på arbejderbevægelsens idégrundlag, regnes organisationen ikke for en spejderorganisation. 
36 KFUM Stenløse/Slagslunde har en hytte i Slagslunde, som de selv har bygget og som ligger på 
kommunal grund. 
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Maglevad (DDS Stenlænderne) er placeret bag Materielgården med en naturskøn have. 
 

Tabel 14 – oversigt over spejderhusenes areal og placering 
 

Multihytten i Stenløse Syd afspejler de første skridt i retning af arbejdet med 
multifunktionalitet i Egedal. Hytten er fra 2013 og blev oprindeligt etableret med henblik på, at 
flere brugergrupper kunne benytte huset til forskellige aktiviteter blandt andet, brugergrupper 
fra demensområdet, dagplejen, institutioner, motionister, spejdere og de lokale beboere. 
Multihytten er anlagt i et naturskønt område. Udover huset er der tipi, shelter, et fugletårn 
samt en motionsø. Det er i dag ikke alle til tiltænkte brugergrupper, der benytter hytten. 
Udover spejderne benytter Stenløse Gymnastikforening huset, samt grundejer og 
beboerforeninger i området. 

Som det ses af figur 5 er der et vedligeholdelsesefterslæb på spejderbygningerne i Egedal, der 
i alt beløber sig til 3.048.417,00 mio. kr. henover de næste 10 år. Dette beløb er dog fordelt 
på alle 9 spejderbygninger. Størstedelen af spejderhusene ligger i eller nær kategorien 3, som 
betyder at bygningen er slidt men funktionel. Dog skiller to huse sig ud henholdsvis Maglevad, 
som med vurderingen 4,67 ligger i kategorien defekt og tæt på kategori 5, der betyder at 
bygningen udgør en sikkerheds og sundhedsrisiko. I den anden ende ligger Multihytten der 
ligger i kategorien 1, som betyder at Multihytten fremstår som nybygget. FDF-huset og 
spejderhusene på udlejrevej står i kategorien lettere slidt til slidt. 

Det skal noteres at Liselund i Ganløse, der huser DDS Ebbe Skjalmssøn ikke er medtaget i en 
separat tilstandsvurdering, da Liselund er kategoriseret som en del af Ganløse Skole. Liselund 
huser både DDS Ebbe Skjalmsøn og Ganløse Fritids- og Ungdomsklub. 
Vedligehodelsesefterslæbet for Liselund37 på tæt ved 3 mio. kr. er beregnet forholdsmæssigt 
ud fra det efterslæb, som Ganløse Skole beregnes til og vedligeholdelsesefterslæbet på 
Ganløse skole ligger på 13,5 mio. kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Der er truffet politisk beslutning om, at Ganløse spejderne skal flytte ud af Liselund i 2020. 
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Figur 5 – Tilstandsvurdering over spejderhuse i Egedal 
 
 
Oversigt over udgifter til spejderhuse 2015‐ 2017 

Enhed  Aktivitet  2015  2016  2017 

FDF‐hus Smørum  Energi  62.989  44.771  38.972 
 Vedligehold  199.526  10.024  17.992 

FDF‐hus Smørum Total   262.515  54.795  56.964 

Liselund  Vedligehold   7.422  2.538 

Liselund Total   0  7.422  2.538 

Multihuset i Stenløse Syd  Energi  23.995  24.964  23.969 
 Vedligehold    2.825 

Multihuset i Stenløse Syd Total   23.995  24.964  26.793 

Spejdergården Maglevad  Energi     

 Vedligehold  104.916  3.612  6.343 

Spejdergården Maglevad Total   104.916  3.612  6.343 

Spejderhuset Dam Holme  Energi  48.916  42.997  81.642 
 Vedligehold  6.401  3.686   

Spejderhuset Dam Holme Total   55.317  46.683  81.642 

Spejderhytte Værebro  Energi  6.813  8.515  24.956 
 Vedligehold    1.375 

Spejderhytte Værebro Total   6.813  8.515  26.331 

Spejderhytten Bækholmvej 29  Energi  49.491  24.538  26.120 
 Vedligehold  22.900  45.724  11.319 

Spejderhytten Bækholmvej 29 Total   72.391  70.262  37.439 

Spejderhytter ‐ Udlejrevej  Energi  18.589  12.169  14.320 
 Vedligehold  4.919  4.200  5.272 

Spejderhytter ‐ Udlejrevej Total   23.508  16.369  19.591 

Alle spejdere total   549.455  232.624  257.641 
Tabel 15 - Oversigt over udgift til spejderbygninger i årene 2015-2017 

 
I tabel 15 ses udgifterne til energi og vedligehold for Spejderhusene i perioden 2015-2018 
med en samlet sum på kr. 257.641 i 2017. Der har ikke været nogen ekstraordinære poster til 

Ejendomme  Stand  Efterslæb i 
kr. over 10 
år 

Bækholm spejderhytte  3,00  0,00 

FDF huset i Smørum  2,40  0,00 

Maglevad  4,67  35.000,00 

Egelund  2,40  0,00 

Multihytten  1,00  41.000,00 

Udlejrevej Spejderhytte  3,00  60.000,00 

Liselund (del af Ganløse 
Fritidsklub) 

 2.912.417,00 

Total alle spejderhytter   3.048.417,00 
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drift og vedligehold. Udgifterne til spejderhusene er faldet fra 549.455,00 kr. i 2015 til 
257.641,00 kr. i 2017. 

Belægningsgraden kan ikke måles i alle spejderhuse, da spejderhuse i Ølstykke, Ganløse 
(Liselund) og Smørum (Hindbærvangen) ikke er lagt ind i det nye bookingsystem EgOn. 

Belægningsgraden af Multihuset (FDF Stenløse/Veksø), Magelvad (DDS Stenlænderne) og 
Bækholmvej (KFUM spejderne) kan ses af figur 6. Her har administrationen via 
spejderorganisationers hjemmesider fået etableret et overblik over de forskellige 
spejderforeningers aktivitetsniveau. Da data ikke er trukket fra EgOn kan belægningsgraden af 
spejderhusene ikke kortlægges retvisende. 

 
 

Figur 6 – oversigt over spejderhusenes belægningsgrad 
 

Diagrammerne i figur 6 viser, at der er en stor andel af ledige tider i kommunens 
spejderbygninger målt i tidsrummet kl. 8-22. Lagkagediagrammet viser, at den gennemsnitlige 
ledige tid er 94%, mens den gennemsnitlige belægningsgrad er 6%. På kortet vises 
placeringen af spejderhusene. De 9 diagrammer viser belægningsgraden for de enkelte 
spejderhuse.38 Billedet indikerer dog, at spejderhusene ikke bliver brugt i tilstrækkelig grad. 

For at få et mere retvisende og nuanceret billede af brugen af spejderbygningerne kunne det 
være en løsning, at få opsat tællere i indgangspartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 Tørvesletten er en hytte, der oprindeligt var indrettet til spejdere, men der er ikke nogle 
spejdergrupper tilknyttet. Derimod bliver den brugt som madpakkehytte til kommunens mange 
daginstitutioner. 
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3.2. Fakta og tal 
På landsplan kan det ses, at børne- og ungdomsorganisationerne har haft en 
medlemsfremgang i årene 2015 til 2017 efter at have ligget forholdsvist stabilt i en årrække 
med ingen eller ringe fremgang. 

Det stigende antal medlemmer kan skyldes, at det er blevet moderne at være spejder og lave 
friluftsaktiviteter, samt at organisationerne har været gode til at modernisere aktiviteterne.39 

Tabel 16 – oversigt over spejderforeningernes medlemstal på landsplan 
 

Figur 7 viser at der hos spejderne i Egedal ses en mindre fremgang hos DDS’erne, mens der 
generelt ses et fald i medlemmer hos spejderne i Egedal fra 2017 til 2018. 

Figur 7 – oversigt over Egedal spejdernes medlemstal 
 

Spejdergrupperne i Egedal Kommune modtager hvert år tilskud i form af aktivitetstilskud pr. 
medlem til børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningsloven samt tilskud til lokaler 
ligeledes i henhold til Folkeoplysningsloven. 

 
 
 

39 Videnscenter for Folkeoplysning, www.vifo.dk 
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Andelen af aktivitetstilskuddet går primært til idrætten på landsplan og i Egedal Kommune, da 
de har en stor andel medlemmer under 25 år. Ved en sammenligning på aktivitetstilskud til 
børn og unge under 25 år ses, at Egedal Kommune yder et gennemsnitligt tilskud pr. 
indbygger på kr. 52. 

 
Tilskud pr.  Tilskud pr. 
foreningsmedlem under  Tilskud pr.  indbygger 
25 år  indbygger (skema)  (regnskaber) 

Yderkommune  237  50  59 

Landkommune  223  49  66 

Mellemkommune  259  48  66 

Bykommune  357  68  88 

Gennemsnit  287  56  73 

Antal kommuner  67  83  98 

 
Gennemsnit pr. 

Kommune  indbygger 

Egedal  52 kr. 

 
Tabel 17 – oversigt over gennemsnitligt aktivitetstilskud – fordelt på kommunetyper40 

 
Tabel 17 viser det gennemsnitlige tilskud til aktiviteter til børn og unge under 25 år pr. 
indbygger for Egedal. 

Egedal Kommune er ifølge landdistriktsredegørelsen kategoriseret som bykommune.41 
Aktivitetstilskuddet pr. indbygger ligger i den lave ende, hvor det gennemsnitlige tilskud pr. 
indbygger ligger på kr. 68 for bykommuner. Egedal ligger dog forholdsvis tæt på 
landsgennemsnittet på 56 kr. 

Ved tildelingen af lokaletilskud til foreninger pr. indbygger ligger de to landsdele langt fra 
hinanden. Vest for Storebælt ydes der 200 kr til foreninger pr. indbygger og 70 kr. til 
foreninger pr. indbygger øst for Storebælt. 

 
 
 

Lokaletilskud til  n 
foreninger, pr. indb. 

Øst for Storebælt  70  46 

Vest for Storebælt  200  52 

 
Kommune  Gennemsnit pr. indb. 

Egedal  20 kr. 

 
Tabel 18 – oversigt over lokaletilskud til foreninger pr. indbygger – øst og vest for Storebælt (i kr.) 

 
 

40 Thøgersen, M.: Folkeoplysning i Kommunerne – en analyse af kommunale nøgletal på 
Folkeoplysningsområdet, 2017, s. 92. 
41 Ibid, s. 14. 
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Tabel 18 viser det gennemsnitlige tilskud til lokaler pr. indbygger for Egedal. Egedal Kommune 
ligger langt under på gennemsnitligt kr. 20 i lokaletilskud til foreninger pr. indbygger. 

Ser man på andelen af udbetalte tilskud - henholdsvis tilskud til aktiviteter samt tilskud til 
lokaler i Egedal ses en generel stigning på begge områder fra 2015 til 2018. 

I tabel 19 ses en jævn stigning i udbetaling af aktivitetstilskud, mens udbetalingen af 
lokaletilskud er steget kraftigt hos DDS’erne fra 2017 til 2018, hvilket skyldes at 
aktivitetsniveauet har været specielt højt på grund af deltagelse i en række større landslejre, 
ministævner og almindelige spejderlejre. 

 
 

Tabel 19 – oversigt over udbetaling af aktivitetstilskud og lokaletilskud til spejderne i Egedal Kommune i 
perioden 2015-2018 

 

3.3. Hvad er spejderhusenes betydning og rolle? 
Spejderhusene i Egedal har stor betydning for arbejdet i de forskellige spejdergrupperinger. 
Bygningerne er etableret i forhold til nærhedsprincippet om, at lægge spejdertilbud i 
lokalområdet. Der findes i alt 9 spejderhuse til 9 spejdergrupper i henholdsvis Ganløse, 
Smørum, Stenløse samt Ølstykke.42 

Spejderarbejdet sætter fokus på at gøre børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, 
friluftsliv og udfordringer på landsplan såvel som i Egedal. Spejderne prioriterer fællesskab og 
kammeratskab højt. Børn og unge lærer at tage ansvar og gebærde sig i en social 

 
 
 

42 Internt notat om spejderne. 
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sammenhæng, hvor det ikke handler om at være hurtigst eller bedst, men om at prøve sine 
kræfter og muligheder af, skabe noget sammen og lære af sine fejl.43 

På trods af, at der er en svag tendens til medlemsnedgang i spejderorganisationerne løfter de, 
i lighed med bibliotekerne, en samfundsmæssig og social opgave. Hvor bibliotekerne har fokus 
på trivsel i forhold til kultur og dannelse har spejderorganisationerne fokus på trivsel i forhold 
til læring og fysisk aktivitet udendørs. Begge områder ligger i tråd med kommunens 
strategiske mål om trivsel, læring og dannelse. 

Spejderaktiviteter betyder fællesskaber og fysisk aktivitet som regel udendørs i naturen og det 
er sundt at være ude i naturen, da naturen er både sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende. Det at indgå i et fællesskab, hvor man som frivillig, gør noget for andre 
er meningsgivende.44 

Egedal Kommunes Kultur og Fritidspolitik understøtter ideen om naturen som et alternativ til 
vores fysiske rammer.45 Hovedparten af spejdernes arbejde i Egedal foregår i naturen og 
spejderne har ytret ønske om at rykke endnu tættere på naturen og især Egedal spejderne 
DDS Erik Harefod og DDS Ebbe Skjalmsøn har ytret et stort ønske herom. 

3.4. Udviklingstendenser 
Egedal Kommunes Ejendomsstrategi lægger op til, at der tænkes alternativt i forhold til måden 
vi tænker bygninger på. 

Tendensen som det ser ud lige nu, peger i retning af, at udfordre den traditionelle måde at 
tænke faciliteter på generelt. Det peger mod deling og bedre udnyttelse af alle vores rum og 
rammer. 

Bygninger vil fremadrettet blive opført til at huse mange forskellige aktiviteter ikke kun til 
idræt, kultur, spejderaktiviteter – men bygninger og byrum til et fritidsliv, der favner bredt. 

På landsplan går nogle spejderorganisationer fra, at have et stort antal kvadratmeter til 
rådighed til, at have meget få kvadratmeter at boltre sig på. På den måde tilvælges naturen, 
som et rum for udfoldelse hele året. 

Et eksempel på dette er Køgespejderne, der under ledelse af Peter Erkmann udfordrer tanken 
om faciliteter til spejderne, som han mener, er stærkt begrænsende. Køgespejderne har takket 
nej til traditionelle faciliteter og benytter naturen, som platform til deres aktiviteter året rundt. 
Køgespejderne har en lille hytte midt ude i skoven på 25 m² og et medlemstal på 280 
medlemmer.46 

Både kommunens Kultur og Fritidspolitik samt ejendomsstrategien understøtter tanken om 
fleksible og multifunktionelle løsninger i tæt dialog med borgere og foreningsliv. At tænke 
naturen ind som et alternativ til de fysiske rammer, ikke kun for spejderne, kunne skabe nye 
synergier og måder at være sammen på. 

 
 
 

43 Videnscenter for Folkeoplysning, http://www.vifo.dk/nyheder/nyheder/2016/0200_30-pct-flere- 
spejdere-i-hovedstaden-over-seks-aar/ 
44 ABC for Mental Sundhed, https://dds.dk/artikel/spejder-gor-dig-glad 

45 Egedal Kommunes Kultur og Fritidspolitik, 
http://www.egedalkommune.dk/media/1583668/godkendt_kultur_og_fritidspolitik_2015-2018.pdf 
46 Køgespejderne, https://sn.dk/LoerdagsAvisen/Ugens-Koegenser-Spejder-gennem-hele- 
livet/artikel/726269 
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3.5. Opsummering 

Egedal Kommune har 9 spejderbygninger placeret i Ganløse, Smørum, Stenløse og Ølstykke. 
Spejderbygningerne har et samlet areal på 2.820 m². Standen på bygningerne ligger i 
kategorien defekt henimod kategorien sikkerheds- og sundhedsrisiko og der er et 
vedligeholdelsesefterslæb på 3.048.417,00 kr. henover de næste 10 år. 

Da en del af spejderbygningerne ikke ligger i bookingsystemet og spejderne ikke booker 
bygningerne er den udregnede belægningsgrad ikke retvisende. På baggrund af spejdernes 
aktivitetsniveau er belægningsgraden udregnet og viser at den gennemsnitlige belægningsgrad 
i spejderbygningerne er 6%, mens den gennemsnitlige ledige tid ligger på 94%, hvilket 
indikerer at spejderbygningerne i 94% af tiden står ubenyttede hen. 

Spejderne løfter en samfundsmæssig og social opgave ved at sætte fokus på trivsel og 
fællesskaber i forhold til læring og fysisk aktivitet udendørs. 

Indsatser som kommunen har implementeret: 
 

Tip Egedal er en app, hvor spejderne og borgere generelt kan anmelde skader eller 
andet, mens de opholder sig i og ved kommunens bygninger. På denne måde kan der 
handles på anmeldelserne hurtigt. 
Der er fokus på kommunens bygninger og brugen af dem i Ejendomsstrategien samt 
Kultur og Fritidspolitikken. 

Indsatser som kommunen er i færd med at implementere: 
 

Der er pr. 19. november 2018 nedsat et Folkeoplysningsudvalg, hvor også spejderne er 
repræsenteret. Udvalget har første møde den 4. december 2018. 

Bud på fremtidige indsatsområder: 
 

At igangsætte en omfattende kortlægning af udnyttelsesgraden i alle bygninger på 
kultur og fritidsområdet ved opsætning af IoT enheder i indgangspartier. Center for 
Ejendomme og Intern Service er i gang med at teste enheden på en lokation. 
At oprette de bygninger i lokalebookingsystemet EgOn, som ikke på nuværende 
tidspunkt er oprettet. 
I arbejdet med multifunktionelle kvadratmeter kan det undersøges, hvorvidt aktiviteter 
i kommunens bygninger på kultur og fritidsområdet kan sammentænkes for at få færre 
kvadratmeter, der samlet set har flere brugere herunder indtænke naturen som 
mødested og ramme for aktiviteten. 
Fundraising og partnerskaber kan med fordel tænkes ind i processerne for nytænkning 
af kommunale bygninger. Det kvalificerer processen og produktet ift. Inddragelse af 
partnere med deres knowhow og samtidig øges det samlede beløb at bygge for. 
At der udarbejdes en fremsigtet strategi for spejderområdet. 
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4. Anbefalinger til fremtidigt politisk fokus 

 
På baggrund af forslag til indsatsområder angivet i rapporten samles administrationens 
anbefalinger til fremtidigt politisk fokus her. 

 
 

Administrationen anbefaler: 
 

 At igangsætte en omfattende kortlægning af udnyttelsesgraden i alle bygninger på 
kultur og fritidsområdet ved opsætning af IoT enheder. 

 
 At der udarbejdes en politik på kultur og fritidsområdet, hvor relevante interessenter 

inddrages i processen og at der lægges et tydeligt strategisk fokus på hvert område. 
 

 At man i forbindelse med arbejdet omkring multifunktionel anvendelse af kommunens 
bygninger blandt andet forholder sig til danskernes nye fritidsvaner og indtænker 
samlokalisering af aktiviteter. 

 
 At fundraising og partnerskaber indtænkes i arbejdet med, at nytænke eksisterende 

bygninger. 
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5. Bilag 

5.1. Bilag 1 - Historisk overblik 

 
Biblioteker: 

Ganløse Bibliotek 
I august 1932 tog en kreds af beboere i Ganløse initiativet til oprettelse af et offentligt 
bibliotek med statstilskud. 

Lærer A. N. Holm stod i spidsen for et udvalg, der skulle arbejde for tegning af medlemmer. 
Man forsøgte uden held, at få et samarbejde i stand med bogsamlingen på Mørket, der havde 
til huse i den daværende Nyvang Skole. Slagslunde var derimod interesseret i et samarbejde, 
mens Knardrup foreløbig foretrak at arbejde selvstændigt. Sognerådet valgte motorpasser 
Andreasen som repræsentant i den kommende biblioteksbestyrelse. 

Ganløse Biblioteksforening 
13. oktober 1932 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Ganløse Kro. 
Biblioteksforeningen havde købt bøger for 300 kr., så man nu havde en bogbestand på 135 
bind skønlitteratur og 82 bind faglitteratur. Sognerådsformand Sejerøe-Andersen lovede 
økonomisk støtte, hvorefter man kunne forvente et statstilskud på 1/3 af beløbet til bogkøb. 

Til bestyrelsen valgtes fru Mortensen (formand), gårdejer Haagen Nielsen, Ganløse, købmand 
Hansen og gårdejer Kjøller, Slagslunde, og fra Knardrup fru maskinmester Hansen og fru 
Pedersen, Kalveholm. 

Ganløse Bibliotek blev indviet 31. oktober 1932 på Ganløse Skole, hvor det havde fået lokale. 
Udlånet åbnede den 3. november 1932 med lærer Nemming som bibliotekar. Åbningstiden var 
på to timer ugentligt. 

Bogindkøb 
Bestyrelsen nedsatte et bogudvalg, som sammen med bibliotekaren på nogle årlige møder 
købte bøger. Bøger, biblioteket ikke selv havde, blev skaffet fra Centralbiblioteket. Bøger for 
børn fik biblioteket først det fulde ansvar for i 1956. 

Statens Bibliotekstilsyn fandt ofte budgettet alt for lille. Der kom også ved en enkelt lejlighed 
et par kritiske bemærkninger om, at biblioteket nok burde købe lidt flere bøger hos 
boghandlerne og lidt færre hos antikvariaterne. 

Filialer 
Ganløse bibliotek havde i en årrække filialer i Knardrup og i Slagslunde. Filialen i Slagslunde 
eksisterede til 1992, hvorimod udlånet i Knardrup blev nedlagt langt tidligere. 

Lokaler 
Biblioteket havde til huse på Ganløse Skole helt frem til 1964, hvor der blev indrettet 
bibliotekslokale i den ene længe af Toftekildegård. Her blev der i 1981 udvidet og delvis 
ombygget, så biblioteket kom til at råde over ca. 300 kvadratmeter. 
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Kommunalt bibliotek 
I 1964 overtog den daværende Slagslunde-Ganløse Kommune ledelsen af biblioteket. Ganløse 
Biblioteksforening, der havde eksisteret i 32 år, blev nedlagt. 

Ved kommunalreformen i 1970 blev Stenløse-Veksø Kommune lagt sammen med Slagslunde- 
Ganløse Kommune, og den daglige ledelse af Ganløse og Slagslunde Bibliotek kom til at 
sortere under hovedbiblioteket i Stenløse. 

Ganløse by var omkring 1982 vokset til godt 3.000 indbyggere. Åbningstiden var på 25 timer 
om ugen. I 2003 blev Ganløse Biblioteks åbningstid reduceret til 14 timer om ugen. 

Ledøje-Smørum Bibliotek 
Samlinger på Søagerskolen 
Ledøje Bogsamling og Smørum Læseforening blev i 1929 erstattet af kommunale biblioteker 
på Ledøje og Smørum skoler. Disse samlinger havnede på Centralskolen (Søagerskolen). 
Imidlertid kom der planer om at flytte biblioteket fra Søagerskolen til den nyopførte 
Boesagerskole. 

Bibliotek på Boesagerskolen 
De nye bibliotekslokaler blev indviet på Boesagerskolen den 17. august 1975. 

 
Åbningstiden blev udvidet til at omfatte i alt 16 timer/uge. Herefter tog udviklingen fart. Mere 
personale blev ansat, og man indførte arrangementer for store og små. Folkebiblioteket havde 
dog til at begynde med lokalefællesskab med skolebiblioteket, hvilket satte nogle naturlige 
begrænsninger for udfoldelsen. 

Den stigende brug af biblioteket gav anledning til en adskillelse af skole- og folkebibliotek. I 
oktober 1977 blev der sat en skillevæg op mellem de to biblioteker. Bibliotekerne havde 
derefter hver sin bogbestand og kunne uafhængigt af hinanden planlægge åbningstider, 
udstillinger og arrangementer. 

Nye lokaler 
I 1985 tog man hul på endnu en tiltrængt udvidelse. En del af Boesagerskolens blok C blev 
ombygget til nye bibliotekslokaler, som blev indviet den 28. oktober 1985. Biblioteket fik et 
areal på i alt 1100 kvadratmeter, hvoraf publikumsarealet udgjorde 460 kvadratmeter. 

Biblioteket i Ledøje-Smørum lå oprindeligt placeret på Boesagerskolen. Men i midten af 
1990’erne viste beregninger imidlertid, at børnetallet ville stige så meget, at man var nødt til 
at frigøre de lokaler, biblioteket rådede over på Boesagerskolen. 

Byrådet besluttede i foråret 1996 at bygge et hus, der skulle rumme både bibliotek og 
kulturhus på den ubebyggede grund over for Boesagerskolen, på hjørnet af Flodvej og 
Smørum Parkvej. Her kunne huset ligge i smukke omgivelser. Den 1. marts 1999 stod huset 
færdigt. Ledøje-Smørum Bibliotek og Kulturhus blev et naturligt centrum i kommunen. 

Flotte rammer og farver 
Ledøje-Smørum Bibliotek glædede sig over de nye, flotte rammer, og der blev udført et stort 
arbejde for at gøre biblioteket så indbydende som muligt. Der blev købt nye reoler og de 
øvrige møbler blev malet eller ombetrukket, så farverne matchede. Disse farver kom til at gå 
igen i de malerier af Niels Kongsbak, som kommunen skænkede biblioteket i anledning af dets 
25 års jubilæum i 2000. 
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Biblioteket besluttede i anledning af flytningen at udvide åbningstiden med ca. 40%. Dette 
kunne lade sig gøre ved, at åbne biblioteket for benyttelse med selvbetjening og begrænset 
service navnlig i formiddagstimerne. 

Det har vist sig, at beliggenheden er yderst perfekt for biblioteket. Folk får øje på bygningen, 
og man fik mange nye lånere i de første år. 

Stenløse Bibliotek 
Stenløse bibliotek lå oprindeligt i det nuværende Egedal Center på 1. sal med et areal på ca. 
750 m2 fra 1969 indtil biblioteket i 2015 flyttede ind i nye lokaler i Stenløse Kulturhus. 

Med biblioteksloven i 1964 blev kommunerne forpligtet til at drive et folkebibliotek med 
afdelinger for voksne og børn. Biblioteket havde før været Stenløse Sognebogsamling. 

Først den 23. maj 1969 havde Stenløse-Veksø Kommune 5.000 indbyggere og var derfor 
forpligtet til at oprette et heltidsbibliotek, ledet af faguddannet bibliotekar. 

Bibliotek i Stenløse Center 
Torsdag den 6. november 1969 åbnede Stenløse Bibliotek i det nye Stenløse Center. 
Biblioteket blev placeret på 1. sal over posthuset på Byvej 20. Uvished med hensyn til 
kommunesammenlægningen i 1970 gjorde det svært, at beslutte et biblioteksbyggeri og derfor 
valgte Sognerådet at leje 400 kvadratmeter på 1. sal. Samtidig med at biblioteket fik nye 
lokaler, fik det ny status som heltidsbibliotek med faguddannet bibliotekar. Den første ledende 
bibliotekar tiltrådte den 1. december 1969. Da der næsten ingen børnebøger var på 
biblioteket, deltes Børnebiblioteket på Centralskolen, så folkebiblioteket overtog 1.402 
børnebøger herfra. Endvidere fik biblioteket en efterbevilling på 25.000 kr. til indkøb af bøger 
til børnebiblioteket i Stenløse. 

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Stenløse Bibliotek kommunens hovedbibliotek og 
Ganløse og Slagslunde biblioteker fik status som filialer. I 1976 blev lokalerne i Stenløse 
Center udvidet med 167 kvadratmeter til i alt 562 kvadratmeter. Det betød et større 
udlånslokale, bedre kontorfaciliteter samt en frokoststue og et aktivitetsrum. I 1994 blev 
biblioteket udvidet med 192 kvadratmeter. 

Slagslunde Biblioteksfilial blev lukket i 1992. 
 

Bibliotekets indhold 
Bogbestanden var i 1969/70 på 8.678 bind, udlånet på 20.167 bind per år og åbningstiden på 
20 timer/uge. 25 år senere i 1993 var bogbestanden på 59.334 bind, udlånet på 141.548 bind 
per år og åbningstiden på 29 timer/uge. Bibliotekets indhold har gennem alle år været bøger, 
bortset fra en periode fra 1975 til 1983, hvor børnebiblioteket indkøbte kassettebånd med 
børnemusik og dramatik. Bibliotekstilbuddet blev i 1977 udvidet med "Bogen kommer", en 
aktivitet der henvender sig til personer, der som følge af sygdom eller svagelighed ikke selv 
kan komme på biblioteket. I 1978 startede biblioteket indkøb af lydbøger - bøger indlæst på 
kassettebånd. I 1990 begyndte biblioteket at sælge kasserede bøger. 

Brugerindflydelse 
I 1994 blev Bibliotekets Venner, som er brugerrådet for Stenløse og Ganløse Biblioteker, 
oprettet. Brugerrådet eksisterer ikke længere. 
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Ølstykke Bibliotek 
I begyndelsen af 1960'erne tog befolkningstilvæksten i Ølstykke fart. Ølstykke Bibliotek havde 
på dette tidspunkt til huse på Svanholmskolen. Udviklingen kunne mærkes i form af en 
stigende benyttelse, ikke mindst i slutningen af 60'erne. Således steg udlånet i 1969 med 
123 % med den største stigning på børneudlånet. 

 
Nyt bibliotek 
Der var behov for et større bibliotek og en ny, selvstændig biblioteksbygning blev placeret på 
et areal fra gården Toftehøj lige over for det nye rådhus og den nyopførte Toftehøjskole. Den 
1. april 1970, blev det første spadestik taget og det blev indviet den 4. juni 1971. Bag 
opførelsen stod entreprenørfirmaet Klemmensen & Nielsen, og arkitekt var B. Mankvard. 
Biblioteket blev indviet den 4. juni 1971. Biblioteket blev brugt flittigt; ikke mindst 
børnebiblioteket, hvis areal næsten var på størrelse med voksenafdelingens. 

De nye lokaler, der inklusive mødesal og magasiner, rummede 1643 kvadratmeter, var en 
markant udvidelse i forhold til de 56 kvadratmeter på Svanholmskolen. Det gav fine 
muligheder for de traditionelle biblioteksopgaver med udlån af materialer og benyttelse af 
håndbøger, aviser og tidsskrifter på stedet. 

 
 

Kulturhuse: 

Aktivitetshuset i Ledøje 
Aktivitetshuset i Ledøje, Ledøje Sdr. gade 7, Ledøje, 2765 Smørum, har til huse i Ledøje 
Gamle Skole og her laver de lokale foreninger mange kulturelle aktiviteter. Der er efterhånden 
meget få aktiviteter i aktivitetshuset i Ledøje, idet børnehaven Mariehønen har overtaget en 
del af huset. 

Der er faste aktiviteter i den ene længe, hvor Ledøje Petanqueklub, Ledøje Jagtforening, 
Ledøje Bylaug og Klub 31 holder til og laver aktiviteter. 

Ledøje omtales 1282 som Lethøfthæ, 1370-80 Lethøwæ, 1844 Ledøie. Forleddet er led, fra det 
gamle danske ord leth, der betyder "vej", efterleddet er høfthi (hoved), der betyder 
"fremspring". Ledøje er altså "Fremspringet ved vejen." 

Ledøje er en af egnens store, velbevarede landsbyer. Den ligger stadig helt frit, omgivet af 
marker og moser. Ledøje har bevaret sine veje fra middelalderen, så man kan se byens 
langstrakte form med plads til to forter, hvor kreaturerne blev drevet sammen. Mange af 
landsbyens gårde ligger endnu rundt om gadekæret, men tættest på gadekæret ligger kun 
huse og den gamle rytterskole. Ledøje kirken er med sine to etager helt enestående i 
Danmark. 

Aktivitetshuset i Søsum (Tennisanlægget i Søsum) 
Aktivitetshuset i Søsum, Søsumvej 71, 3670 Veksø Sjælland, er opført i 2001 ved siden af 
Pudebjerggaard. Bygningen, der ligner et ældre landhus, består af en enkelt længe med 
halvvalmet tag. Vinduerne er i samme stil som Pudebjerggaards. 

Huset benyttes af Søsum Borger- og Grundejerforening til møder og kulturelle aktiviteter. I 
sommerhalvåret anvender Stenløse Tennisklub en del af huset som klubhus. Det kan også 
lejes til forenings- eller private arrangementer. Aktivitetshuset skal være til gavn for Søsums 
borgere. 
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Et evt. overskud fra udlejning skal ubeskåret anvendes til formål, der forbedre serviceniveauet 
over for brugerne. I sommerhalvåret anvender Stenløse Tennisklub en del af huset som 
klubhus. 

I oktober 2001 blev der indgået en driftsaftale med det tidligere Stenløse Kommune og 
brugerbestyrelsen for Aktivitetshuset i Søsum. Brugerbestyrelsen er Søsum Borger- og 
grundejerforening og Stenløse Tennisklub. 

Aktivitetshusets lokaler indgår ikke i lokalebookingsystemet. 
 

Ganløse Kulturhus 
Ganløse Kulturhus, Vestergade 5A, Ganløse, 3660 Stenløse, er Ganløse Skoles gamle 
gymnastiksal, der er ombygget og nu danner rammen om en række forskellige aktiviteter i 
lokalsamfundet. 

Skolen bruger huset som samlingsrum og til teaterforestillinger. Efter skoletid benyttes det af 
musikskolen samt Ganløse Amatør Scene til prøver og opførelse af teaterforestillinger og 
revyer. Desuden bruges Kulturhuset jævnligt til møder, foredrag, koncerter, udstillinger og 
diverse andre arrangementer. 

Kulturhuset udlånes kun til foreningsliv og skolen selv. 
 

Ganløse Kulturhus er skolens gamle gymnastiksal, der er ombygget og nu danner ramme om 
mange aktiviteter i lokalsamfundet og på skolen. 

Ganløse Kulturhus blev oprindelig bygget i 1942 som gymnastiksal til Ganløse Centralskole. 
Efter Ganløsehallen i 1971 blev taget i brug af skolen, blev den gamle gymnastiksal anvendt til 
forskellige formål for den dengang overbelagte skole. Da skolens elevtal i begyndelsen af 
1990'erne begyndte at falde, kunne de midlertidige undervisningslokaler nedlægges. Derfor 
opstod den tanke, at det store rum kunne indrettes som et teater- og kulturhus. 

Ganløse Amatør Scene udarbejdede et forslag til opbygning af en scene og den 4. februar 1993 
mødtes repræsentanter for skolen, kommunen, musikskolen og Ganløse Amatør Scene med 
kommunens bygningsinspektør for at drøfte idéen. 

Kommunen ønskede imidlertid ikke at afsætte penge til projektet, men den 5. maj 1993 blev 
der afholdt et borgermøde, hvor man loddede stemningen for at gennemføre planen ved 
frivillig arbejdskraft. De foreninger, der var interesseret i at arbejde videre med projektet, 
samledes til et møde den 15. juni. Man fik derefter kommunens tilladelse til ombygning og 
råderet over rummet i en periode på mindst fem år. 

Gennem efteråret 1993 deltog arbejdshold fra foreningerne i en række arbejdsweekends, og i 
marts 1994 fik man hjælp af kommunens jobhus, som opbyggede scenen. Fra den nedlagte 
Sandbjergskole overtog man en del sceneudstyr og den 8. september 1994 blev Ganløse 
Kulturhus indviet. 

Senere modtog kulturhuset forskellige donationer fra bl.a. Ganløse Lokal-tv, Ganløse 
Motionsforening, Unibank, Pensionistforeningen, Lions Klub, Idrættens Venner og Stenløse 
Kommune. Midlerne blev brugt til nyt fortæppe, mørklægningsgardiner, lamper, elektronik 
m.v. Desuden har kulturhusets bestyrelse gennem årene afholdt en række arrangementer for 
at skabe et overskud til forbedring af kulturhuset. I øjeblikket (2003-2004) foregår en 
væsentlig ombygning og renovering af kulturhusets adgangs- og garderobeforhold. 
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Ganløse Kulturhus ledes af et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse på fem medlemmer, 
samt af repræsentanter fra skolen. Alle kulturelle foreninger samt institutioner i kommunen 
kan søge om optagelse og får derved mulighed for at anvende huset. 

Græstedgård 
Græstedgård er et smukt og historisk samlingssted for foreningslivet 

 
Græstedgård, Udlejrevej 13 B, er en af de ældste gårde i Ølstykke. Navnet Græstedgård 
henviser til et sted med god græsning. Der løber da også et lille vandløb i baghaven, ligesom 
gården er omgivet af lave engarealer. Der har ligget en gård på stedet lige så længe, som der 
har boet mennesker i Udlejre og med sikkerhed fra omkring 1200-tallet. De nuværende 
bygninger er opført i 1860 og i 1929 blev gården ombygget og fik det udseende, som den har i 
dag. 

Gården blev købt af kommunen i 1968. Den blev restaureret i løbet af 1970'erne og indrettet 
til forenings- og forsamlingsgård for en stor del ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra lokale 
foreninger. Gården blev indviet i august 1979 og den har lige siden været flittigt brugt af en 
lang række lokale klubber og foreninger. En voldsom brand i juni 1988 hærgede gårdens tre 
længer kraftigt, men hovedbygningen blev ikke beskadiget. I foråret 1989 kunne gården igen 
tages i brug. 

I 2011 gennemgik hovedhuset en total renovering og rummer nu 5 mødelokaler. 

Der er nedsat et brugerråd på Græstedgård. 

Smørum Kulturhus 
Kulturhuset i Smørum ligger på hjørnet af Flodvej og Smørum Parkvej, Flodvej 68, 2765 
Smørum og er et samlingssted for foreninger, der ønsker at lave arrangementer for Egedal 
borgerne. 

Kulturhuset blev indviet marts 1999 og stiller mødefaciliteter til rådighed for institutioner, 
foreninger og klubber. 

Projektet blev udbudt i en arkitektkonkurrence efter en nøjere kravspecifikation, som Poul 
Ussing, Arkitektgruppen Holbæk var med til at udarbejde. Den 24. marts 1997 blev vinderen af 
konkurrencen kåret. Det blev Cubo Arkitekterne A/S ved arkitekt Peter Dalsgaard, som løb af 
med sejren. 

Entreprenørfirmaet B. Nygaard Sørensen stod herefter for den praktiske del af byggeriet. Den 
1. marts 1999 stod huset færdigt til den store og festlige indvielse, som varede flere dage. 

 
Bygningen består af en lang bygningskrop med et gennemgående, dobbelthøjt rum. En åben 
foyer deler bygningskroppen og giver adgang til sal og bibliotek. Langs bygningens "kanter" 
ligger administration, toiletter m.v. skubbet ind i bygningen mod nord, mens facaden mod syd 
åbnes med nicher mod udsigten og lyset. Kulturhuset har et bruttoareal på 1850 kvadratmeter 
plus kælder. 

Kulturhusets faciliteter består af en sal (max. 240 personer), foyer, mødelokale 1 (24 
personer) køkken og mødelokale 2 (12 personer). Der er garderobe, toiletter og anretter 
køkken hørende til salen. Der er toilet og lille kaffekøkken på 1. sal beregnet for 
mødelokalernes brugere. 

Da kulturhuset i Smørum blev indviet i 1999 blev der nedsat en bruger/styregruppe med 
repræsentanter fra administrationen, biblioteket, foreninger. Denne ”styregruppe” skulle 
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facilitere aktiviteter og der var afsat 25.000 kr. årligt. Denne brugergruppe blev nedlagt i 
forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, idet der ikke længere var ressourcer og 
foreningslivet måtte selv igangsætte aktiviteter. 

Ledøje-Smørum Bibliotek og Kulturhus blev et naturligt centrum i kommunen. 

Parkanlæg ved Smørum Kulturhus blev tegnet af landskabsarkitekt Bigitte Fink. 

Parkanlægget bag Kulturhuset i Smørum indbyder til ophold og aktiviteter, samtidig med at 
plante-elementet skaber gode sanseoplevelser. Landskabsarkitekt Birgitte Finks anlæg knytter 
sig tæt til Kulturhuset, hvis facade mod syd åbnes med sidde nicher mod udsigten og lyset. 

Smørum Gl. skole 
Smørum Gl. Skole er en bevaringsværdig tidligere skole bygget af godsejer Tutein Edelgave i 
1860, så bøndernes børn kunne gå i en rigtig skole. 

Skolen ligger i den bevarede landsby Smørumovre. 
 

Smørum Gl. Skole er en smuk bevaringsværdig bygning, der rummer både museum, lokalarkiv 
og foreningsaktiviteter. Ledøje-Smørum Historisk Forening anvender også huset og har 
indrettet en flot lokalhistorisk udstilling, med mange interiører, der kan besøges på 
åbningsdagene. 

Mødelokalet, der kan rumme 50 personer benyttes til foredrag, grundejerforenings møder og 
slægtsforskning, bevægelsesfag og bridge. 

Af faste brugere af mødelokalet kan nævnes: DIS-Egedal, LOF Egedal - Yoga, Ældre Sagens 
Bridgeklub. 

Smørum Gl. Skole har åbent den første søndag i hver måned fra klokken 13.00-16.00 og hver 
torsdag klokken 10.00-13.00. 

Derudover har DIS Egedal (Data i Slægtsforskning) en række arrangementer. 
 

Stenløse Kulturhus 
Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse fungerede først som Rådhus for først Stenløse og til sidst 
Egedal Kommune fra 1.april 1974 til 2014 indtil det i 2015 blev indrettet som kulturhus. 

Bygningen blev opført som følge af en kommunalreform i 1970. Reformen nødvendiggjorde 
større administrative enheder, hvorfor det blev nødvendigt med et egentligt rådhus. Kr. 6,2 
mio blev den endelige udgift til opførelsen. 

Nogle har undret sig over, at rådhuset blev opført i røde mursten. Det gjorde man helt bevidst, 
fordi man ville have, at rådhuset skulle skille sig ud fra centerbyggeriet, der er i gule mursten, 
og i stedet passe ind i forhold til Stenløse kirkes røde munkesten. 

SOLT-projektet - ordningen med at sælge og leje offentlige bygninger tilbage - gjorde det 
muligt for kommunen at renovere skoler og sportshaller og det var nærliggende også at tage 
rådhuset med. Det kom til at koste tre gange så meget at renovere rådhuset, som det kostede 
at opføre det 30 år tidligere. Men både budgettet og tiden blev overholdt. 

Huset blev renoveret i 2004, hvor man fik en rådhussal (tidligere atriumhave) tænkt som 
byens mødesal, som kunne bruges til foreningsaktiviteter og musikarrangementer m.v., 
byrådssal blev renoveret og der blev indrettet en rådhusbutik. 
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Da det nye Egedal Rådhus på Dronning Dagmars Vej blev taget i brug i 2014 blev der plads på 
Stenløse Rådhus. Den 15 marts 2015 blev bygningen indviet som et brugerstyret fleksibelt 
kulturhus. Huset rummer Stenløse bibliotek, Egedal Arkiver og Museum, Egedal Musikskole og 
UngEgedal. 

Kulturhuset adskiller sig fra de andre kulturhuse i kommunen ved at Egedal borgere også har 
adgang til at låne huset. Der er mulighed for at det organiserede foreningsliv såvel som det 
uorganiserede kan mødes på tværs. 

Der er i huset indrettet kunstlokale, sylokale, gamerlokaler, mødelokaler, to sale, café i 
kælderen, danselokale, musiklokaler, projektlokaler. Der foregår alt fra foredrag, 
musikundervisning, samtalegrupper, projektværksteder, drama, dans, teater, sangskrivning, 
jammingsessions, slægtsforskning, filmvisning og meget andet. 

Stenløse Kulturhus er inddelt i 6 forskellige zoner – Musikzone, Bibliotekszone, Kunst og 
håndværkerzone, Projektzone, Danse/dramazone, Mødezone. 

Zonerne er udgangspunkt for, hvad man laver forskellige steder i huset, men udgangspunktet 
er, at man som bruger af huset kan inspirere og berige på tværs af alder og interesser uanset 
om man skaber aktiviteter alene eller sammen med andre. 

Organisering 
Der bliver afholdt et årligt husmøde, hvor brugerne af huset kan møde op og netværke samt få 
generel information. Derudover er der nedsat et brugerråd – fællesrådet, der er det styrende 
organ for kulturhuset. 

Veksø Kro 
Veksø Kro blev bygget 1863. Det var en privilegeret kro med forpligtelse til at modtage 
vejfarende med opstaldning af heste, bespisning og overnatning. Kroen skulle også have plads 
for vejfarende, der ikke kunne betale. De kunne overnatte i rejsestalden, der lå mellem kroen 
og Skibstedgård. Rejsestalden blev revet ned 1968. 

Kroen var centrum for mange aktiviteter. Før der kom kro i Stenløse (1896) blev Veksø Kro 
også brugt til sognerådsmøder. Den vinkelbygning i to etager, der rummer krosalen 
(teatersalen), blev bygget 1908. Den erstattede de sidste tre fag af det gamle hus. Over salen 
var der en lejlighed til krofolkene. 

Kroholdere 
Toxværd er en af de kroholdere, der stadig huskes. Han opgav kroholdet i 1916, men fortsatte 
med en købmandshandel på den modsatte side af gaden. Kroen blev overtaget af Frandsen, 
som fungerede indtil 1922. De sidste kroholdere på Veksø Kro var Carl og Mary Nielsen. Fru 
Nielsen drev i mange år kroen efter sin mands død. Den lukkede i 1981 efter hendes død. 

Overtagelse og restaurering 
Stenløse Kommune købte kroen i 1985 og fuldførte den restaurering, en privat ejer var gået i 
gang med. Bygningerne blev indrettet til mødelokaler og klublokaler. Huset kaldes dog stadig 
Veksø Kro. 

Krosalen blev også sat i stand. Salen var oprindeligt dekoreret af "Champagnemaleren", Peter 
Hansen fra Slagslunde. Rester af denne udsmykning kan ses på to søjler med årstallene 1863 
og 1908 og i blomsterranken langs loftet, som er fra 1908 og udført på vådt puds. 

Peter Maler fra Søsum malede omkring 1939-40 vægmalerierne efter prospektkort. De noget 
naivistiske vægbilleder er bevaret. Poul Andersen, Søsum, reparerede og opfriskede 
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dekorationerne. Langs trappen til første sal var der i sin tid malet borter med svaler i 
hjørnerne, men de fik ikke lov at komme frem ved restaureringen. 

Krosalen blev derefter taget i brug af Veksø Amatør Teater af 1985. 
 
 

Spejderhytter: 

Multihytten i Stenløse Syd 
Multihytten afspejler de første spæde skridt i retning af arbejdet med multifunktionalitet i 
Egedal. 

Arbejdet omkring etablering af en spejderhytte startede i 2010, hvor der opstod et behov hos 
FDF spejderne i Veksø. Deres spejderhytte blev erklæret sundhedsskadelig og blev revet ned. 
Så i begyndelsen var det en regulær spejderhytte, der skulle bygges tæt ved banen i 
nærheden af børneinstitutionen ”de fire årstider”. 

Dette blev dog hurtigt ændret til en forsamlingshytte, da flere brugergrupper i lokalområdet 
havde ytret ønske om at få et sted at samles i naturskønne omgivelser. Den brede vifte af 
brugergrupper blandt andet fra demensområdet, dagplejere, institutioner, motionister, 
spejdere og de lokale. Naturen ved vi skaber glæde og trivsel for alle grupper og alle sanser 
bliver aktiveret. 

Der blev i arbejdet med forsamlingshytten nedsat en arbejdsgruppe bestående af to 
demenskoordinatorer, repræsentanter fra FDF’erne, repræsentant fra borgerlauget, fra 
dagpleje/institutioner, Plan og byg, tovholder fra kultur og fritid. 

Imidlertid havde FDF’erne i Stenløse en hytte i nærheden af materielgården. Men 
Materielgården skulle udvide og FDF’ernes hytte måtte lade livet. Så pludselig havde man to 
FDF-grupper der skulle have et sted at være. 

Da Stenløse ligger centralt i Egedal valgte man at flytte projektet til Stenløse Syd - et nyt 
spændende område med gode stisystemer fra Veksø. Samtidig var der faldende børnetal i 
Veksø og demensområdet havde bedre muligheder for at benytte hytten. 

Der var mange navne i spil omkring bygningen - spejderhytte, forsamlingshytte, 
forsamlingshytte på kryds og tværs, multihus og til sidst multihytte. 

Det er en opført træhytte med fleksible rammer – så man har mulighed for at lave forskellige 
aktiviteter alt afhængig af, hvilket behov brugerne har. Den er lavet af naturmaterialer og træ 
så bygningen integreres i landskabet. Indretningen er tænkt ind i forhold til alle 
brugergrupper, så det spiller ind med naturen udenfor. Og der er et udendørskøkken så der 
også er mulighed for at lave mad udenfor. 

Derudover er der en tipi, shelter og et fugletårn samt en motionsø. 
 

Der skulle have været anlagt en sansehave – men det krævede for mange ressourcer at 
vedligeholde, så den idé måtte man gå bort fra. 

Der blev søgt 10 fonde: Friluftsrådet, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Trygfonden, Oticon, 
Helsefonden, Veluxfonden, A.P. Møller Fonden, Tuborgfonden, Egmontfonden 

Projektet fik bevilling fra Friluftsrådet, RealDania og Lokale og Anlægsfonden. 
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I 2011 blev projektet dog udsat på grund af besparelser og genoptaget i 2012. Multihytten 
blev indviet i efteråret 2013. 

Liselund 
Liselund en af de gårde i Ganløse, der ikke blev udflyttet under landboreformerne i slutningen 
af 1700-tallet. Hvornår den første gård blev bygget på stedet, vides ikke. De nuværende 
bygninger blev opført efter en brand i 1904. 

Der er tale om et muret byggeri. Stuehuset med skiffertag og udlængerne med trempel og tag 
af tagpap, hvorpå der senere er lagt bølgeeternit. Øst for de nuværende udlænger lå tidligere 
en trælade, som nu er nedrevet. 

Ejeren fra 1904 var Lars Peder Andersen, der købte gården i nedbrændt stand af Albert 
Jensen. Lars Peder Andersen var også brandfoged. Han var gift med Marie Andersen, født 
Simonsen. 

I 1947 blev gården overdraget til Lars Peder Andersens søn Knud, der var gift med Meta 
Andersen, født Borre, som kom fra Vollerup på Møn. 

I 1964 blev gården købt af Slagslunde-Ganløse sognekommune. 
 

Siden har gårdens bygninger været anvendt til mange formål. Stuehusets 1. sal har i en 
årrække været bolig for kommunens vejformand; stueetagen har været anvendt til 
selskabslokaler. 

I 1972 flyttede spejderne ind i den tidligere grisestald i sydlængen og halvdelen af østlængen, 
hvor de stadig har til huse. 

Fra 1980 til 1997 lånte Ganløse Lions et lokale på 1. sal af spejderne. Samtidig med spejderne 
startede nogle unge og senere deres forældre et ungdomsarbejde i nordlængen og resten af 
østlængen. 

I 1977 overtog kommunen dette arbejde og Ganløse Ungdomsklub og senere fritidsklubben 
blev startet. 

I 1996 overtog ungdomsklubben også stueetagen i hovedbygningen og i dag benyttes hele 
hovedbygningen af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub. 

Spejdergården Maglevad 
Den 16. december 1972 flyttede DDS Stenlænderne ind på den meget faldefærdige bondegård 
Maglevad. Gården skiftede status til Spejdergård. 

 
 

Spejderengen 
Ligger på Udlejrevej i Ølstykke og er et område, hvor der er bygget fire spejderbygninger til 
DDS, FDF og DUI Leg og Virke. Den første spejderhus på området blev bygget i 1982. 

 
 

FDF-Huset i Smørum 
FDF har benyttet huset siden 1992. FDF’erne har selv finansieret 230.000 kr. til indvendig 
færdiggørelse. Foruden FDF’erne har Ung Egedal haft undervisning for deres elever på 1.salen 
og forskellige foreninger har benyttet huset i dagtimerne. 
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Spejderhuset Egelund 
Kong Svend Spejderne flyttede ind på Egelunden i 2012, Egelunden havde før været 
byggelegeplads, men var blevet nedlagt. Før havde spejderne deres virke på Ryttergården i 
Smørum, men da Ryttergården var i meget dårlig stand og kommunen ønskede at sælge 
ejendommen, blev spejderne flytte til Egelunden. På grunde ved spejderne er der også et stort 
regnvandsbassin. 

Spejderne på Bækholmvej 
I starten af 1980’serne startede KFUM-spejderne på Bækholm. Spejderhytterne er nogle 
tidligere skolebarakker, som spejderne fik stillet til rådighed af Stenløse kommune. Spejderne 
har selv foretaget forbedringer på hytterne.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Kilde: Historieafsnit er taget fra Egedal Leksikon - http://egedalleksikon.dk/index.php/Forside og 
internt notat om spejderne. 
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5.2. Bilag 2 - Bibliotekernes projekter 

 
 Stjernelæser projekt er et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikssund og Herlev 

bibliotekerne deltaget i udviklingsprojektet ”læseløft for de 10-13 årige med frivillige i 
skoler og biblioteker” kaldet stjernelæser. Projektet er støttet af Slots- og 
Kulturstyrelsen. Meget kortfattet gik Egedals del af projektet ud på at få de frivillige til 
at lave læsetræning med børn, som var blevet udpeget af kommunens læsevejledere 
og læsekonsulent. De børn som blev udpeget havde af forskellige grunde udfordringer 
med læsning. Læsningen foregik med de frivillige og eleverne på det lokale bibliotek. 
Børnebibliotekarerne fandt litteratur, som passede til elevens interesser og lixtal. Der 
blev læst ca. 1 – 2 gange om ugen på Smørum og Ølstykke bibliotek. Resultat har i 
flere tilfælde været at barnet blev en stærkere læser - målbar forbedring af lix tal. At 
læse i hyggelige omgivelser med en voksen øger læselysten hos børn. Egedal 
bibliotekerne fortsætter projektet i 2019. 

 I forbindelse med den åbne skole er der på skoleområdet samarbejder omkring Gruppe 
Læsning for indskoling og mellemtrin 0.-6. klassetrin, hvor eleverne bliver introduceret 
til genrekendskab, book talks, Hit med bib, lær om litteratursøgning og kildekritik, 
Vinter og Sommerbogen, Smart Parat Svar. Der samarbejdes i dette projekt også med 
PPR, sundhedsplejen og talepædagoger, hvor der er erfaringsudveksling og 
vidensdeling omkring sprogstimulering 

 Derudover tilbyder bibliotekerne Gruppe læring og samskabende aktiviteter i UngEgedal 
regi, hvor de unge indgår i aktiviteter som Book en bibliotekar, læs digital post fra det 
offentlige, skarp på projektopgaven med informationssøgningspillet, ”fake news, 
research og kildekritik”, ” Demokrati i Egedal, Demokrati i børnehøjde”. Derudover 
faciliterer bibliotekerne projekter, hvor frivillige lærer børn og unge at programmere 
(coding pirates) og Del din læselyst (frivillige læser højt). Der er også projekt 
guidelæsning for voksne med højtlæsning og efterfølgende litterære debatter. 

 Der arbejdes med at udvikle bibliotekets tilstedeværelse i det digitale rum og arbejdet 
tager derfor afsæt i at fremme brugernes adgang til information og digitale materialer 
uanset brugernes digitale kompetencer. Borgerne tilbydes hjælp til at opnå IT- 
færdigheder, der kan lette adgangen til de mange selvbetjeningsløsninger. 

 Egedal Bibliotekerne indgår også i samskabende aktiviteter og projekter med Egedal 
Musikskole (Spil Dansk Ugen). 
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5.3. Bilag 3 – Spejdernes medlemsudvikling 
 

Udvikling af medlemstal 2016-2018 
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https://sn.dk/LoerdagsAvisen/Ugens-Koegenser-Spejder-gennem-hele-livet/artikel/726269 

http://vifo.dk/media/8422042/Peter-Erkmann-Koegespejderne-UDGIVELSE.pdf 
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