
TÆNK GERNE OVER DISSE SPØRGSMÅL INDEN MØDET: 

 
Forestil dig, at du frit kunne bestemme over Kvanløse-områdets fremtidige 
udvikling, og at alle arealer var i spil: 
• Hvordan ville byen så se ud om 5-10 år? 
• Hvor mange ville der bo der i forhold til nu? 
 
Hvor ser du muligheden for udvikling i området? 
 
Hvilke yderligere boligtyper kunne du evt. ønske dig flere af i fremtiden? 
(eksempler: almindelige parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse, storparceller 
på mere end 5.000 kvm, øko-landsby, blandet bolig og erhverv, ollekolle, 
andre alternative boliger og boligformer etc.) 
 
Hvilke faciliteter ville du ønske, at området rummede i fremtiden? 
(eksempler: grønne arealer til fri afbenyttelse, stier, mere vild natur, areal til 
fælles køkkenhave, legeplads, sportsareal, dagligvarebutik, benzintank, fæl-
leshus, skov, hundeskov, shelterplads, bålplads etc.) 
 
Hvor kunne du forestille dig, at disse faciliteter lå henne? 
 
Hvordan kunne du selv tænke dig at bidrage til denne udvikling? 
 

Mød op den 4. november og del dine idéer og drømme med os andre. 
Vi har brug for alle - både unge og ældre. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 
 

 
KVANLØSE SOGNS 

BEBOERFORENING 

- styrker fællesskabet 

Vi håber at se rigtigt mange engagerede mennesker 4. november. 

 

VÆR MED TIL AT SÆTTE DIT PRÆG 
PÅ DEN FREMTIDIGE UDVIKLING  

AF KVANLØSE-OMRÅDET 

KOM TIL STORMØDE  
TORSDAG 4. NOVEMBER KL. 19.00-21.00 
CONCURA, RINGSTEDVEJ 239, KVANLØSE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Flere grønne arealer? 

Mere erhverv? 

Flere boliger? 

KVANLØSE SOGNS 

BEBOERFORENING 

- styrker fællesskabet 

Mere fællesskab? 

Mere for børn? 



VI KAN SELV VÆRE MED TIL AT PRÆGE UDVIKLINGEN 
 
Hvad er baggrunden for mødet? 
Der bor ca. 550 mennesker i Kvanløse Sogn, heraf ca. 250 i ’hovedbyen’ 
Kvanløse. Det kan noget, hvis vi står sammen.  
 
Derfor tager beboerforeningen nu initiativ til, at vi sætter os sammen og får 
snakket om, hvad vi hver især og i fællesskab har af idéer og ønsker til, 
hvordan vi kan udvikle området til gavn for alle. 
 
For udvikling kommer ikke af sig selv. Eller rettere sagt: Jo, det gør den, 
men så er det ’nogen udefra’, der sætter dagsordenen – og det er måske 
ikke lige dén, vi har.  
 
Med over 150 medlemshusstande er beboerforeningen den samlende for-
ening for området, og vi har allerede et godt samarbejde med forskellige 
offentlige myndigheder. For selvfølgelig kan vi borgere ikke løfte opgaven 
alene, men ved at formulere vores egne visioner og ønsker, kan vi være 
med til at trække tingene i den retning, vi gerne vil have dem. 
 

Hvad er målet med aftenen? 
Aftenen skulle gerne munde ud i, at der kommer en masse idéer på bordet, 
og at vi får en bedre føling med, om der er emner, der optager en bredere 
kreds af beboere. Så kom og giv din mening til kende om, hvordan området 
skal udvikle sig i fremtiden. 
 
Ud fra den overordnede kommuneplanlægning vil mødet først og fremmest 
have fokus på Kvanløse by, men bor du i Igelsø, Brorfelde, Holløse eller 
udenfor disse byer, vil vi også stærkt opfordre dig til at møde op og fortæl-
le, hvad du har af ønsker og drømme til dit lokalområde. 
 

Hvad sker der bagefter? 
Efter mødet vil beboerforeningen samle op på idéerne og i første omgang 
lægge dem ud på kvanlose.dk.  

Derefter vil vi arbejde videre med nogle af ønskerne og så igen række ud til 
jer, der har været med til at formulere dem. Om/hvornår vi inddrager kom-
munen og andre relevante aktører, afhænger af, hvad der kommer på bor-
det den 4. november. 

AFTENENS PROGRAM I GROVE TRÆK 
 
19.00 
Velkomst og orientering om mødets form og formål. 
 
19.15 
Rundbordssamtaler om ønsker og idéer i grupper af 5-8 personer.  
Vi sørger for, at I bliver godt blandet ved bordene. 
 
20.00 
Pause. 
Beboerforeningen byder på en forfriskning (øl eller sodavand). 
 
20.15 
Fælles opsamling på idéer/ønsker, dialog og afslutning. 
 
Vi regner med at være færdige senest kl. 21.00 
 

Ordstyrer/facilitator 
 

  Til at holde styr på det hele får vi hjælp fra 
  sekretariatsleder Michella Schack fra LAG 
  Midt-Nordvestsjælland. 

  Hun har i andre sammenhænge gennem- 
  ført workshops og møder med fokus på 
  landdistriktsudvikling, så vi er i kyndige 
  og trygge hænder. 

Vi skal bare give den hele armen, når vi mødes 4. november. 

Michella Schack 


