
 

 

Referat fra dialogforum den 3. maj 2018 – Egedal Kommune 

Velkomst ved Planudvalgsformand Ib Sørensen. 

Ib Sørensen bød velkommen, og var glad for, at der var så mange, der var mødt op. Han ville dog gerne have, at der 

var flere, der deltog i fællesmøderne. Der var en kort præsentationsrunde af de fremmødte. 

Anvisning af boliger til flygtninge og andre borger v/Afdelingsleder Rikke Terslev.  

Rikke Terslev fortalte om reglerne for anvisning af boliger til flygtninge og andre borger. (se vedhæftede). 

Kommunen fik anvist mange flygtninge i 2015-2016. I 2018 skal Egedal Kommune modtage 2 flygtninge. 

Der var spørgsmål om, hvordan man anviser til f.eks. ældre-/handicapboliger. Rikke Terslev fortalte, at man godt kan 

henvise andre borger, hvis der er tomme boliger. På spørgsmål vedr. hvilken hjælp man kan forvente fra kommunen, 

blev det understreget, at man altid er velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Terslev eller teamleder Haval 

Salim, hvis der er ting i dagligdagen, der giver anledning til spørgsmål f.eks. i forbindelse med flygtninge. (se 

vedhæftede kontaktliste). 

Både Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab og Ølstykke almennyttige Boligselskab, fik svar på de indsendte 

spørgsmål. 

Der var ønske om, at der evt. kunne komme en med fra kommunen, når der skulle flytte flygtning ind. Rikke Terslev 

fortalte, at der er et opsøgende team, men borgerne har selvfølgelig altid ret til at sige nej til besøg.  

Eventuelt  

Ølstykke almennyttige Boligselskab efterlyste, at der sker noget med vejforholdene i Svanholmvænge. Stine Stuhr 

Jakobsen rykker vejafdelingen. Hun vender tilbage inden udgangen af juni. 

Der blev drøftet, hvordan vi sammen kunne gøre møderne mere spændende, så der kommer flere deltagere. 

Nogle af forslagene var bl.a. at møderne kunne afholdes i en boligforening, hvor de havde fået udført nogle større 

renoveringsarbejder.  

Centerchef Katrine Buhl Møller opfordrede til at boligselskaberne mm, sender forslag ind til fællesmødet løbende. Og 

Stine Stuhr oplyste, at det også sagtens kunne være en udefra, der kom og holdt oplæg. 

Tina Lykke Hansen er ambassadør i kommunen for selskaberne, så hvis man behøver hjælp til, at finde ud af hvem 

man skal tale med, kan man altid kontakte Tina, hun kan kontaktes på mail tina.hansen@egekom.dk eller tlf. nr. 7259 

7216. 

Det vil blive taget op på de individuelle dialogmøder, hvad der kunne være interessant at få med på fællesmøderne. 

Forslag til næste møde kunne f.eks. være: 

1. Besøg i et boligselskab, (Bjørli Denbak foreslog, at man kunne afholde næste møde hos Stenløse-Ølstykke 

Boligforening, hvor deres solcelle projekt er ved at være på plads).  

2. Bækkegården vil også gerne vise andre deres køkken- og undergroundprojekt.  

3. Affaldssortering mm 

Ib Sørensen slutter af med at takke de almene boligselskaber for mødet. 

Venlig hilsen 

Stine Stuhr Jakobsen og Tina Lykke Hansen 
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