
 

 

Referat fra fælles dialogforum den 14. maj 2019 – Egedal Kommune 

 

Velkomst v/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. 

Planstrategien og FN’s verdensmål, v/Direktør Sune Impgaard Schou 

Sune Schou fortalte om sammenhænget med kommunens planstrategi og FN’s verdensmål og reglerne herom. Der 

kan læses mere om planstrategien på dette link. http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-

kommune/kommunens-vision-og-strategier/planstrategi-2019  

Samarbejdet omkring renoveringsprojekter v/Afdelingsleder Stine Stuhr Jakobsen 
Stine orienterede om, at vi rigtig gerne vil styrke vores samarbejde, når der er renoveringsarbejder på vej. Både store 
og små. Jo tidligere vi kender til dem, jo før kan vi orientere politikkerne.  

Nye Plejeboliger v/Konstitueret Centerchef Katrine Madsen 
Katrine Madsen orienterede om de nye demensplejeboliger i Egedal By, som kommunen har indgået en aftale med 
Ølstykke Almene Boligselskab v/DAB om at bygge. Boligerne bliver fleksible, så man kan tilpasse dem, hvis behovet 
ændre sig med tiden. 
Der skal være plads til forskellighed, genkendelighed og trykhed. Både inde og ude. (se vedhæftede dias). 

Kommunens 10 års investeringsplan v/Konstitueret Centerchef Katrine Madsen. 
Katrine Madsen orienterede om kommunens 10 års investeringsplan. (se vedhæftede dias). 

Eventuelt.  

Der var en del spørgsmål til kommunens planer for almenboliger. Ib Sørensen orienterede om, at planen er, at der skal 

bygge 200 almene boliger over en periode på 10 år. Han ved godt, at det er blevet meget dyrt at bygge. Gunhild 

oplyste, at det politisk er besluttet, hvem der kan få anvis en bolig, og det er ikke kun flygtninge der anvises.  

Der var også en del spørgsmål til anvisning af boliger, f.eks. at ældre oplever, at det kun er flygtninge der kan få anvist 

boliger. De kan ikke få selv om der er boliger der står tomme.  

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

Der var igen ønsker om, at afholde møderne andre steder, f.eks. i en boligforening, hvor de havde fået udført nogle 

større renoveringsarbejder. Kommunen vil forsøge, at få det gennemført til næste år.  

Der var forslag om at snakke om på enkelt dialogmøderne, hvad der kunne være interessant at få med på 

fællesmøderne. 

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

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

7259 7216. 

Ib Sørensen slutter af med at takke de almene boligselskaber for mødet. Og at han håber, at der kommer flere til 

næste år. 

 
Venlig hilsen  
 
Stine Stuhr Jakobsen, stine@egekom.dk / 72 59 72 09 og 

Tina Lykke Hansen tina.hansen@egekom.dk / 7259 7216 

 

http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision-og-strategier/planstrategi-2019
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/om-egedal-kommune/kommunens-vision-og-strategier/planstrategi-2019
mailto:tina.hansen@egekom.dk
mailto:stine@egekom.dk
mailto:tina.hansen@egekom.dk

