
Kokkedal d. 15 Maj 2017 

STØRST ÆNDRING SIDEN GRUNDEJERFORENINGENS STIFTELSE i 1965!!! 

Der er planlagt et borgermøde: 

tirsdag d. 23 maj (kl. 17 til 19.30) på Rådhuset, Egevangen 3B  
VI SKAL MØDE TALSTÆRK OP 

Vi siger NEJ til bebyggelse af etagebyggeri, klubfaciliter til eks. 
”utilpassede unger” etc… 
Er vi som borger indstillet på at naturen skal betale prisen? 

Fredensborg Kommune har sendt forslaget til Kommuneplan 2017 i høring fra 15 maj og frem til 31 juli 
2017. Kommuneplanen er det overordnede plandokument, som sætter mål og rammer for den 
langsigtede fysiske planlægning og udvikling i hele kommunen. 

 
Med den nye Kommuneplan, vil Fredensborg Kommune inddrage vore nordlige grønne arealer til 
byzone gennem lokalplanlægning/ændring for dermed på sigt at reservere sig ret til at bruge arealerne 
til bebyggelse.  

Det drejer sig om arealerne mellem Lærkehaven/Enebærhaven/Birkehaven og Holmegårdsvej. Det 
berørte område m.h.t. byggeri er på kortet skraveret med rødt. 

  

I forslaget til Kommuneplanen 2017 s. 342, kan man læse om planerne på sigt for området:  

Den påtænkte ændring vil betyde, at en stor del af vort rekreative område inddrages til boligbyggeri, 
og det vil også betyde at dyrelivet forsvinder. Derfor skal området forblive i landzone. 

Se dokumentet i sin helhed på Fredensborg Kommunen hjemmeside: 
https://www.fredensborg.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/forslag-til-kommuneplan-2017 

I kan også læse mere på grundejerforeningens hjemmeside http://bronsholmgaard.dk/forsiden/, Se 
også på TV Lorrys arkiv hvor næstformanden for grundejerforeningen blev interviewet d. 24 oktober 
2013 vedrørende sagen. (http://www.lorry.dk/arkiv/2013/10/24, kl. 22:20/Naboer er utilfredse med 
kommunen). 

Vi opfordrer alle til at møde talstærkt op til borgermøde tirsdag d. 23. maj kl. 17:00 på 
Rådhuset, Egevangen 3B i Kokkedal 

Med venlig hilsen, 
Brønsholmgård Grundejerforening 

Carsten Møller        Simon von Spreckelsen 
Formand        Næstformand 

For yderligere information kan Du kontakte vores næstformand, Simon von Spreckelsen, 
(naestformand@bronsholmgaard.dk ) eller Bestyrelsesmedlem,Nicole Schoer (schoer@mail.dk)  
 
Hvis du har interesse i at Bestyrelsen arrangerer et møde med politikere og embedsmænd må du 
gerne vende tilbage per e-mail med navn og evt telefon nr. 


