
Postkort til projektkontoret 

I løbet af november og december 2019 har det været mulig at aflevere input og gode ideer til 

udviklingen af Ølstykke Stationsby i en postkasse på biblioteket. 

Vi har i alt modtaget 120 postkort, nedenfor følger en direkte afskrivning fra postkortene. 

 

Byrum, grønne områder, fællesskab, samarbejde, events og arrangementer 

 Der er kedeligt foran biblioteket – når det er sjovt indenfor skal det også være sjovt 

udenfor. 

 Flere legepladser og flere ting til børn. 

 Flere legepladser i naturen eller ved biblioteket. 

 Noget til børnefamilier fx flere legepladser og noget til unge – flyt klub fra Irisvej til 

mere central placering i byen. 

 Skaterbane. 

 Kunstgræsbane. 

 Klimalegeplads som i zoo. 

 Vi vil kunne bevæge os og være aktive. 

 Et dansested. 

 Det ville være dejligt med udendørs fitness i byen eller i parken. 

 Skov til at bygge hule i og til hængekøjer ved stationen. 

 Rene og indbydende gader. 

 Kunstneriske fortove. 

 Der mangler bænke i byen. 

 Overdæk den åbne scene ved biblioteket, (når Toftegårds scene forsvinder) til kulturelle 

ting, koncerter, børneteater mv. 

 Se den nye markedsplads ved Måløv bibliotek og Netto, kunne være sådan i Ølstykke 

Stationsby, der er huller til parasoller. 

 Få ideer fra kulturtorvet i Måløv. 

 Ryd buskadset ved stationen, området er utrygt og der er ikke rart at være om aftenen. 

 Etablere belysning på parkeringsareal på den nordlige side af banen. 

 Mere liv og cafeer. 

 Etablere shelters ved Skenkelsø Sø og forbindelse op til Super cykelstien. 

 Et mødested. 

 Der mangler hyggelig cafe i Ølstykke Stationsby fx ved Rådhus Alle. 

 Der mangler liv i området – både for unge, familier og ældre/seniorer. 

 Nedsæt mindre grupper med erhverv og borgere. 

 Støt dem der gerne vil noget for at skabe sammenhold i byen. 

 Lokalt arrangement - torvedag, høstnatten og juletræstænding. 

 Bak op om ildsjæle der laver arrangementer der samler byen. 

 Arrangementer skaber sammenhold og fællesskab – borgerne støtter op – vil gerne 

have endnu mere, som juletræstænding, høstnat mv. 

 Folk. 

 



Mødesteder, kulturhus, bibliotek og offentlige funktioner 

 Mere central placering af bibliotek eller bedre tilgængelighed/synlighed. 

 Koncentrer funktioner/mødesteder i bymidten (samle tingene). 

 Styrk biblioteket som central enhed – byg mødelokaler ovenpå og scene i underetagen.  

 Biblioteket skal ud i byen. 

 Et samlingspunkt – biblioteket som kulturhus – Dokken i Århus, i mindre skala. 

 Biblioteket mere centralt i byen eller skab bedre forbindelse og sammenhæng – bedre 

tilgængelighed og mere synlighed. 

 Forslag til fase/flytte rokade af funktioner i byen: 

1. Biblioteket flyttes midlertidigt til Toftehøjskolen  

2. Rema 1000 (dagligvarebutik) etableres på biblioteksgrunden.  

3. Rema 1000 ombygges til bibliotek og kulturhus med parkering.  

4. Biblioteket flytter i nye lokaler centralt i byen.  

5. Toftehøjskolen tømmes. 

 Bevar vores skønne bibliotek. 

 Omdan biblioteket til kulturhus med plads til foreninger, cafe o. lign. – boliger på 2-3 

sal, der kan ”betale” for bygningen. 

 Vi kunne godt bruge et forsamlingshus. 

 Biblioteket skal være et samlingspunkt – mindre legeplads foran biblioteket - Karrusel 

og andre legeredskaber fra Toftehøjskolen kan anvendes + flere bænke.  

 Legerum på biblioteket. 

 P-plads ved biblioteket udvides.  

 En form for borgerservice nogle timer ugentligt – mener hjælp til ordblinde, ældre mv. 

der ikke selv kan finde almindelige oplysninger på nettet. 

 Det jeg benytter i kommunen er det åbne bibliotek – så hold endelig fast i det. 

 Mere sammenhold i form af et kulturhus. 

 Tiltræk andre/nye funktioner til bymidten. 

 Kulturhus centralt i byen med storkøkken der giver mulighed for ”spise sammen” 

arrangementer.– Det er ikke kun hvad vi spiser, men også hvem vi spiser sammen 

med. Øger den mentale sundhed og mindsker stress, skilsmisser mv. Madskoler, pop-

up fællesspisning. 

 Flere funktioner i samme lokaler/bygninger. 

 Opret et tvær ”kulturelt” værested med hobby maskiner, værksted og mødelokaler for 

alle. Bestyres af en faglært. Bruges af alle hobbier og gør-det-selv folk. 

 At kommunen laver et værested eks. som ung Egedal i Smørum, men måske mere 

centralt. Et værksted hvor ældre, unge, tilflyttere, arbejdsløse, gør-det-selv, hobby folk 

kan komme og være/arbejde sammen. Stedet skal styres måske i samarbejde med 

kommunens teknik som kan få et samarbejde. 

 Lav et fælles IT-center, skole og oplæring fx sammen med ældresagen, altså frivillige. 

 Når Rema 1000 flytter, kan lokalerne bruges til aktiviteter til unge. 

 Svømmehal på Toftehøjskolegrunden. 

 Vi bliver nød til at have en hal i denne del af byen, som kan bruges til sport og kan lejes 

ud, så borgerne kan komme i form og dyrke sport. 

 Omdan Toftehøjskolen til privatskole. 

 En skole i lokalområdet – centralt – sådan cirka hvor Toftehøjskolen ligger i dag. 

 Gymnastiksalen på Toftehøjskolen bevares, herunder bl.a. skydebanen. Evt. en ny 

opføres, salen kunne udlejes til private til konfirmationer mv. 



Detailhandel 

 Vil gerne beholde Rema 1000 i bymidten - Kunne Rema 1000 udbygge på nuværende 

placering ved at pizzerias lokaler (ligger ved siden af) og pizzeriaet kunne flytte til et 

andet sted på gågaden. 

 Det er vigtigt, at der er handel i byen for at holde den i live. Rema 1000 er på lånt tid. 

Vi kan ikke undvære dagligvarehandel i stationsbyen. Forslag: grunden hvor 

Toftehøjskolen ligger kan måske udbygges med butikker i stueetagen og med beboelse 

på 1 og 2 sal og parkering i kælderen. 

 Butik med dagligvare nær stationen bevares, hvilken købmand/butikskæde er 

underordnet. 

 Sørg for at dagligvarebutikker eksisterer i nærområdet, tilgængelige for alle 

aldersgrupper. Skab tilstrækkeligt med parkeringspladser. 

 Skab en helhed mellem stationspladsen og ned til planteskolen. 

 Rema 1000 kan vi ikke undvære. 

 Jeg vil gerne have nogle flere butikker og der skal være mindst 2 dagligvarebutikker. 

Da Rama 1000 desværre skal lukke er det vigtigt at gøre plads til den et andet sted. Et 

rigtig godt sted vil være på Ølstykke Planteskole grund – som forslået af Rema selv. 

 Flyt Rema til Planteskolen. 

 Vi vil gerne der lægges vægt på at forretningslivet fastholdes og understøttes i 

stationsbyen. Det kan være ved at en del af den ældre bebyggelse udlægges til center. 

Det vil være meget uheldigt hvis Rema 1000 flyttes ud af Stationsbyen. Rema 1000 

beliggenhed ved stationen er af stor betydning for livet i centeret og pendlerne. 

 Flere butikker og flere supermarkeder og en legetøjsbutik. 

 Bevar Rema 1000 ved Rådhus Alle. 

 Det vil være en katestrofe hvis Rema 1000 lukker – Det er ønskeligt at de får lov til at 

flytte til planteskolen. 

 Skab plads til ”stadepladser” til ostebil, grønsagsbil, fiskebil mv. 

Boliger, omdannelse og fortætning 

 Ungdomsboliger – billige lejligheder til unge på SU  - gør det nemt at bo i Egedal. 

 Nyt boligbyggeri, ikke så tæt, grønt, mangfoldigt, ejer + lejer. 

 Bor i hus, vil gerne have lejlighed i byen. 

 Nye boliger for ældre og børn på Toftehøjskolegrunden. 

 Flere boliger i et plan, ingen trapper men en lille have. 

 Flere huse og flere lejligheder. 

 Det vil ikke være godt for hele Ølstykke og omegn hvis der kommer alt for mange høje 

huse. Det er vigtigt at bevare det landlige og udsynet. Det var derfor vi i sin tid flyttet 

hertil. Rådhus Alle må gerne få flere huse og butikker men stadig provinsby præg som i 

Frederikssund. 

 Byudvikling og nytænkning af arealet med parkering bag Fakta. 

 Renovering af området omkring Fakta. 

 Gentænk anvendelsen af parkeringspladsen ved Fakta, og eventuelt nogle af de 

tilstødende bygninger. Det ca. 6000 m2 asfalteret areal benyttes med anslået under 10 

%. Etablere flere etages boliger med butikker i stueplan. + rekreativt torv eller 

torvemuligheder. 

 Fortætning med boliger på Skovvej 6-8. Der ønskes en højere bebyggelsesprocent på 

ejendommen fx 40 %.  



 Bevarelse af de grønne områder og markerne i nordbyen – vi vil blive meget kede af 

hvis byen udvides i den retning. Det er et sted tæt på byen hvor man kan få lys og luft 

og plads - man kan se langt ud over markerne. 

 Igangsæt udvikling af nordbyen – vi har ventet i mange år- udviklingen har været lovet 

længe. 

 Påbegynd opstart af Nordbyen - Nordbyen er så stationsnær som det næsten kan blive i 

Egedal og rummer allerede en fornuftig infrastruktur, skole, fritidsordning og vil med 

sin beliggenhed som nabo til skov og tæt på Skenkelsø Sø indgå som et attraktivt 

boligområde i kommunen. Der er efterspørgsel og mangel på tæt-lav bebyggelse. Det 

kan medvirke til en revitalisering af stationsbyen med forøget indbyggerantal af 

børnefamilier og gode skatteborgere.  

Trafik, infrastruktur og parkering 

 Undersøg mulighederne for at flytte al stationsparkering om på nordsiden så sydsidens 

parkeringsareal (bag Rema) kan inddrages til alternativ anvendelse. 

 Bedre transport muligheder – der bor en del ældre i området omkring Skelbækvej (ved 

Maglehøjskolen) som er dårligt gående – flere busstop, minibusser mv. 

 Dårlig vejbelægning – lad nu vær med at bruge for mange penge. 

 God belysning på offentlige gader. 

 Bil-parkering til pendlerne, handlende mm. 

 Byg en parkeringskælder (3 etager) ved den nuværende parkeringsplads bag Rema og 

udvid Rema 1000 til at fylde hele området ved stationen. 

 Elevatoren er fjernet ved Stationen – giver behov for løsning for dem som er gang 

besværede – trapperne er slemme. 

 Elevator mellem perron 1 og 2 på selve ind og udstigningsområdet, fx ved gangbroen. 

 Vi savner vores elevator ved stationen. 

 Dårlig belysning på Udlejrevej forbi paletten og Græstedgård. 

 Store huller i vejen ved Græstedgård. 

 Cykelsti på Udlejrevej er bølget. 

 Cykelsti på Rådhus Alle. 

 Trafiksikkerhed ved Ørnebjergvej/Rådhus Alle – svært for billister at finde ud af hvad 

der er p-plads og fortov. 

 Vejen over A6 i nord fra kl 7 til 9 satser man livet for at komme over – Frygter den nye 

motorvej. 

 Flere parkeringspladser ved stationen (pendlere i anden række). 

 Etablere mere parkering omkring stationen – transformere cykelparkering på nordsiden 

af banen til p-pladser. 

 Fjern 1 times parkering på p-pladserne ved busarealet. 

 Reducere vej/bus arealer og etablere parkeringspladser. 

 Fjern cykelparkering og jordvold nord for banen og etablere parkeringspladser -

skønsmæssigt vil der kunne etableres 40 nye parkeringspladser. 

 Flere busser. 

 Flere tog. 

 Fortovet på Østervej er for smalt. 2 personer kan ikke passere. Det bliver benyttet af 

alle fodgængere fra Ølstykke Ø til Stationen. 

 Søhøj Park udvides så Gl. Roskildevej lukkes og bliver cykel og gangsti. I dag benyttes 

den som racerbane. Lukningen vil også reducere biler på Rådhus Alle. 



 Generelt er forholdene for cykelister ikke gode. Rådhus Alle er farlig pga. tværgående 

trafik ved Ørnebjergvej (uden afmærkning.) Risiko for bildøre der åbnes for stor når 

folk kommer til/fra forretninger. 

 Brosten ved Ørnebjergvej og Rådhus Alle er meget generende når man cykel 

 Parkering i konstruktion 

 P-pladser til pendler og reservere p-pladser til borgere som skal handle 

Blandet bolsjer 

 Der skal tages hensyn til heste og ryttere – Ølstykke er traditionelt en rigtig heste by 

og der er heldigvis station både rideskole og flere rideklubber i stationsbyen. Der er 

behov for at man med de nye løsninger laver mulighed for at heste stadig kan komme 

rundt i byen og ned til både byparken og Storesø-Lyngen (Tennisskoven) 

 Bedre normeringer i daginstitutioner og bevar Toftehøjskolen, der er ikke plads på 

Hampen – det er ikke i orden. Børnefamilier skal ikke flytte hertil 

 Der er fred og alle er gode mod hinanden og har et godt liv 

 Genbrugsplads med streg under genbrug. I stedet for at kommunen skal forbrænde, 

burde der kunne udleveres et kort til personer/grupper som kan finde ”reservedele” på 

pladsen ved at vise kortet – underforstået at kortholder er underlagt nogle regler. 

 Efter kommunesammenlægning er Ølstykke nærmest blevet revet midt over og 

udviklingen i Stationsbyen er gået i stå. Tidligere orienterede Ølstykke sig mod 

bymidten med kommunekontor, bibliotek, station og hovedgade. Men qua 

byplanlægningen orienterer Gl. Ølstykke sig nu mod Egedal By og er nærmest 

fusioneret med Stenløse. 

 Super positiv indsats fra kommunen. 1. Vi mangler lygtepæle 5 stk overfor Byparken på 

Gl. Roskildevej, der er kulmørkt eftermiddag og aften 2. Flere små butikker med tøj og 

isenkram til os der er dårligt gående 3. små cafeer og væresteder. 

 Mangler lygtepæle på Gl. Roskildevej. Mangler side afstribning på vejen mellem 

Stadionvej og Jyllinge Nordmark. 

 


