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Informationsmøde om udviklingen af Kildedal Nord 

Egedal Kommune inviterer hermed til virtuelt informationsmøde vedrø-
rende udviklingen af området Kildedal Nord. Et 89 ha stort byudviklings-
område beliggende nord for Kildedal Station.  
 
Byrådet har i Egedal Kommunes Planstrategi 2019 besluttet, at der skal 
udarbejdes en ny helhedsplan for området, men i mellemtiden har for-
skellige interessenter henvendt sig med projekter for området.  
 
Byrådet ønsker at informere offentligheden og give mulighed for at stille 
spørgsmål, inden der træffes beslutning om projekterne. 
 
Informationsmødet holdes virtuelt den 27. april 2020 kl. 18 – 20 med føl-
gende program: 
Kl. 18.00 Velkomst v/ Borgmester Karsten Søndergaard 

Kl. 18.10 Program og set-up v/ By- og Erhvervsdirektør Sune Schou 

Kl. 18.15 Præsentation af området Kildedal Nord 

Kl. 18.45 Spørgsmål til præsentationen 

Kl. 19.00 Spørgsmål til Byrådsmedlemmer 

Kl. 19.50 Den videre proces og tak for i aften v/ Borgmester Karsten Søndergaard 
  
Grundet Corona-situationen i Danmark streames mødet på kommunens 
hjemmeside og på kommunens facebook. 
 
I kan stille spørgsmål på Egedal Kommunes Facebook og I kan sende 
spørgsmål på mailadressen kildedalnord@egekom.dk allerede nu, under-
mødet og frem til 1. maj 2020. Begge steder sidder der medarbejdere 
klar til at tage imod jeres spørgsmål. (Max 100 ord, således at vi kan be-
handle flest mulige spørgsmål på mødet). 

Hele Byrådet er også med virtuelt på mødet, og får mulighed for at svare 
og kommentere på jeres spørgsmål.  

Følg med på egedalkommune.dk/kildedalnord og Egedal Kommunes Fa-
cebook, for nyeste information.  
 
Har du spørgsmål til byudviklingsområdet kan du kontakte Heidi Troelsen 
på tlf. 7259 7247 eller heidi.troelsen@egekom.dk.  
 
Vi ser frem til et godt møde. 
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Med venlig hilsen 

Heidi Troelsen 
Planlægger 
Byplan og Byggesag 
Center for By Kultur og Borgerservice 
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