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Kokkedal, den 26. februar 2019 

 
Besøg af borgmester Thomas Løkke Pedersen inden Generalforsamling 5. 
Februar 2019  
 
Formanden bød borgmesteren velkommen og udtrykte glæde over hans tilsagn 
om at komme og give en orientering om aktiviteter i kommunen med hovedvæg-
ten lagt på Kokkedal området. Samtidig havde borgmesteren indvilliget i at svare 
på spørgsmål. Og der var kommet nogle ind. 
 
Borgmesteren takkede for indbydelsen og begyndte med at orientere om økono-
mien i kommunen. Den var ganske positiv med en kassebeholdning på ca. 300 
mio. Kr., og med stor afbetaling hvert år vil kommunen være gældfri i 2024.  
 
Der var lagt en langtidsplan – 12 år - for forbedring af skoleforholdene i kommu-
nen. Planen blev iværksat med renovering af Kokkedal skolen som den første og 
ville så i løbet af årene blive videreført på de øvrige skoler i kommunen. 
 
Byens hus er indviet, og han opfordrede alle til at besøge det og i øvrigt gøre 
brug af det, f.eks. kunne en generalforsamling udmærket holdes der. 
 
Der planlægges i øvrigt et Gymnastikkens Hus ved Holmegårdshallen Der er af-
sat en økonomisk ramme på 35 mio. Kr., og hallen vil blive på 1692 kvadratme-
ter. Indvielse er planlagt til 2021. 
 
Han oplyste, at der var overvejelser om flere seniorboliger, og det var henstillet til 
boligforeningerne og boligselskaberne om at tænke dette ind i byggeplaner. 
 
Klimatilpasningen fortsætter, og han henviste i den forbindelse til muligheden for 
gratis energicheck. Det var måske noget, som bestyrelsen kunne overveje at ta-
ge op? 
 
Frikommune forsøget fortsætter på socialområdet. 
 
Han gik herefter over til at besvare spørgsmål i første række de, der allerede var 
anmeldt: 
 
På et spørgsmål om stisystemernes triste tilstand ville han bede Park og Vej om 
at aftale med formanden om en gennemgang af disse. 
 
Spørgsmål om fremtiden for den tidligere dagligvareforretning (NEM) på ved Ka-
ren Møllers Plads: Ejeren havde forsøgt såvel af leje den ud som at sælge den, 
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hvilket ikke var lykkedes. Der var i øvrigt ved at blive udarbejdet en lokalplan for 
området, som primært ville indeholde boliger. Dog ingen tidsplan lige nu. 
 
Spørgsmål om private fællesveje eller kommunale veje blev besvaret meget klart 
med, at der ikke var overvejelser om at etablere private fællesveje. Snarere ville 
der blive tale om, at kommunen overtog allerede eksisterende fællesveje. 
 
Der arbejdes videre med Cirkelhus projektet. Hensigten er fortsat, at der skal 
etableres forretninger med pladskrævende varer, biograf og hotel. Der er nedsat 
en politisk følgegruppe med medlemmer fra såvel Fredensborg - som Hørsholm 
kommune for at imødegå de eventuelle modstridende interesser. Der ventedes i 
øvrigt på investorer. 
 
Der blev udtrykt utryghed ved at bruge toget fra Kokkedal station i aftentimerne. 
Borgmesteren stod lidt uforstående over dette, men noterede sig forholdet, som 
vil indgå i løbende forbedringer af forholdene på stationen.  
 
Der blev peget på et problem med at bevæge sig som fodgænger på Stationsvej 
på grund af manglende fortov og mange parkerede biler. Han noterede sig dette, 
men kunne ikke umiddelbart love hurtig indsats. 
 
Der blev spurgt til, om bus 383 ville blive nedlagt eller på ny omlagt. Han havde 
ikke hørt om justeringer af bus 383 på nuværende tidspunkt. 
 
På spørgsmål om Kystbanens fremtid og ikke mindst regulariteten var der som 
også omtalt i dagspressen tanker om S-togs drift, ikke mindst ud fra, at det frem-
tidige signalsystem først ville blive introduceret på banen i 2028, efter de nu fore-
liggende planer. Noget måtte gøres og derfor havde kommunen accepteret at 
stille en sum penge til rådighed for en analyse af mulighederne. 
 
Afslutningsvis oplyste han, at der i forhold til Nivåcenteret var en lokalplan under 
udarbejdelse indeholdende et større projekt til fornyelse af centeret. Forventeligt 
ville planen være færdig i 2019.  
 
Formanden takkede borgmesteren for mange gode informationer og svar på de 
stillede spørgsmål. 
 
Referat udarbejdet af Ebbe Andersen. 
 
 
 
 


