
Opsamling fra dialog i
projektkontoret

Åbningsfest og FN’s Verdensmål
Projektkontoret åbnede den 14. november 2019. Til åbningsfesten 
blev baggrund og formålet med arbejdet med helhedsplanen 
præsenteret. De fremmødte gav gode input til helhedsplanen 
ved at udfylde postkort med deres drømme, gode ideer og input. 

Der blev holdt en lille afstemning om hvilket af FN’s 17 verdens- 
mål, der vil være mest interessant at arbejde videre med i for-
bindelse med helhedsplanen. Den helt store vinder var mål nr. 11 
om ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, men også mål nr. 3 om 
”Sundhed og trivsel” fik mange stemmer.

Byrum, mødesteder og fællesskab
Torsdag den 21. november 2019 handlede det om byrum, møde- 
steder og fællesskaber. Der blev holdt en lille workshop, hvor 
deltagerne var med til at kortlægge alle de byrum, mødesteder 
og fælleskaber, som allerede findes i byen.  Der var en god dia-
log om, hvilke tiltag der vil kunne styrke fællesskaberne og skabe 
endnu bedre byrum og mødesteder.

Der kom rigtig mange spændene input, lige fra hvordan mere lys 
og bedre tilgængelighed kan skabe mere tryghed omkring stati-
onen til, hvordan fællesspisning kan øge livskvaliteten og styrke 
den mentale sundhed.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Flyt til bedre 
sted

Flyt til bedre 
sted

Synlighed

Synlighed

Synlighed

Tryghed Aktivitet

Tryghed

Tryghed

Tryghed

 Aktivitet

 Aktivitet

 Aktivitet

Synlighed  Aktivitet

Tilgængelighed

Tilgængelighed

Bypark

Golfbane

Udlejre Kirke

Ølstykke Station

Skenkelsø Mølle

Maglehøjskolen

Hampelandskolen

Toftehøj Skolen

Spejderengen

Græsted Gård

Kærvangen

IdrætsanlægFrederikssundsvej

Ro
sk

ild
ev

ej

Skenkelsø Sø

Storesø Lyngen

Bibliotek Rideskole

Mødesteder og fællesskab

Indsatsområder

InitiativerFlyt til bedre 
sted

Signaturforklaring



Kultur i byen
Torsdag den 28. november 2019 handlede det om ”kultur i byen” 
med tre forskellige temaer på dagsorden; kunst, biblioteketsstra-
tegi samt kultur- og fritidsfaciliteter.

I ”kunsthjørnet” blev der arbejdet videre, med de områder der 
blev peget på og som trængte til omdannelse og udvikling tors-
dagen før. Der blev talt om, hvordan kunst kan bruges til at skabe 
identitet, øge trygheden, vise vej og meget mere. Yderligere var 
der fokus på kunst ud fra et stedsspecifikt perspektiv, og der kom 
samtidig rigtig gode input til det videre arbejde med en kunst- 
strategi for hele Egedal Kommune.

I ”bibliotekshjørnet” var der især dialog om bibliotekets rolle i 
lokalsamfundet og om, hvordan biblioteket også i fremtiden kan 
være en tydelig og stærk kulturaktør med endnu flere kulturtilbud 
til borgerne. 

I ”facilitetshjørnet” blev der arbejdet videre den kortlægning af 
fællesskaber og mødesteder, som blev lavet torsdagen før, og 
der blevet snakket om, at der kan arbejdes med at få mere ud af 
vores anlæg og bygninger.

Fortætning og boliger
Torsdag den 5. december var temaet boliger og fortætning. Her 
var der mulighed for at deltage i to forskellige drøftelser. En om 
fortætningsmuligheder og en om boligtyper og former. 

I gruppen om fortætningsmuligheder i bymidten, blev der set 
på, hvilke arealer der med fordel kunne omdannes og fortættes, 
og der blev snakket om boligtyper, der vil passe ind i byen. Del-     
tagerne gav input til, hvor og hvordan man kan gøre byen tættere 
og mere levende ved at bygge flere boliger centralt i byen. 

Den anden gruppe snakkede om boligsammensætningen i hele 
byen, og der blev præsenteret et statistisk blik på Ølstykkes bo-
ligmasse og borgersammensætning. Der blev talt om behovet for 
en mere varieret boligsammensætning, så der er boliger til hele 
livet. 

Ligeledes var der drøftelse af de vigtigste bosætnings parametre, 
her var boligtyper og kollektivtrafik nogle af de parametre, der 
blev vægtet højest. 
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Mobilitet og tilgængelighed
Torsdag den 12. december 2019 handlede det om mobilitet og 
tilgængelighed, der blev holdt et lille workshop om prioritering, 
dilemmaer og fokusområder, der blev snakket om, hvordan 
transport er et vigtigt emne i forhold til at sikre en bæredygtig 
udvikling. 

Samtidig blev der givet rigtig mange input og forslag til helt kon-
krete forbedringer og indsatsområder.

Identitet og fortællingen om Ølstykke Stationsby
Sidste åbningsdag i projektkontoret var den 19. december 2019. 
Her handlede det om identitet og fortællingen om Ølstykke Sta-
tionsby. 

Vi kiggede på historiske kort og luftfoto og snakkede om by-
ens historiske udvikling. Derefter lavede vi en workshop hvor vi 
arbejdede med at formulere visioner for byens udvikling, ved at       
arbejde med at kombinere værdier, steder og handlinger. 

Der blev skabt nogle spændende visioner, der handlede om alt 
fra sammenhold, fælleskab og engagement til at trække naturen 
ind i byen og at udvikle biblioteket til et kulturelt centrum.


