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Borgmester Thomas Lykke Pedersen   15. juli 2014 
Fredensborg Kommune 
Rådhuset 
 
Kokkedal Øst og nedlæggelsen af busrute 383. 
 
Kære Thomas Lykke Pedersen. 
 
Som du ved har Fredensborg Kommune (FK) besluttet - fra december 2014 - at 
nedlægge kørslen med busrute 383 gennem Ullerød- og Ullerødgårdsvej. Dette 
er vi i G/F Fasanvænget stærkt bekymrede over.  
 
Emnet sorterer umiddelbart under Planudvalget. Vi har derfor henvendt os 
direkte til dette, jf. vedlagte brev. Men vi finder det vigtigt, også at gøre dig - 
som FK's øverste politiske leder - opmærksom på de overordnede perspektiver.  
 
Det kommunale perspektiv 
Trafik. Kommunalplan 2013: Stationsnære områder skal sikres god tilgænge-
lighed til den regionale, kollektive trafikbetjening, så "den enkelte borger får 
frihed til at vælge den transportløsning, som passer bedst. Folk uden bil tilbydes 
den nødvendige mobilitet og bilister tilbydes en alternativ rejseform". 
 
Virkelighed. Pendlere er udelukket og kun de der ikke har andre muligheder vil 
vælge flextrafik. Så meget for muligheder og frihed. 
 
Plan. De 4 bysamfund er ligeværdige og den kollektive trafikbetjening skal 
styrkes. 
 
Virkelighed. Betjeningen af Kokkedal Øst svækkes og området nedprioriteres ift. 
andre områder, herunder Kokkedal Vest.  
 
En prioriteringsoplevelse opstår ved læsning af "Et demografisk blik på Kokke-
dal" og "Stemmer fra Kokkedal", idet indholdet udelukkende omhandler Kokke-
dal Vest. Din administration vil svare, at det er fordi, dette er en del af projektet 
"Klimatilpasning Kokkedal", som er begrænset til Vest. Spørgsmålet er så blot 
om svaret svækker eller styrker nedprioriteringstanken? 
 
Plan. Flextur bruges "på tidspunkter og steder, hvor der ikke er andre kollektive 
tilbud - f.eks. udenfor myldretiderne og i landområder".  
 
Virkelighed. Kokkedal Øst nedprioriteret til et landområde?? 
 
Demografisk udvikling. Voldsom stigning i antal ældre ventes. 2000 flere 75-
89 årige i hele FK (+ 80 %). I Kokkedal (Vest) + 1600 i gruppen 67-79 (+ 36%) 
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mens gruppen + 80 vokser med ca. 300 el. 130%. Omsorgssektoren, inkl. 
plejehjem, presses. Politikken er derfor "længst muligt i egen bolig". 
 
Virkelighed. Mulighederne for at blive i egen bolig svækkes i Kokkedal Øst. 
 
Fasanvænget, som jeg kender bedst, har beboere på alle alderstrin med en god 
balance ml. børnefamilier, midaldrende til ældre og + 80'ere. På sigt vil der givet 
blive færre af de 2 sidste grupper. Trist for F-V, og dyrt for FK. 
 
Økonomi og prioritering. Isoleret set, er den valgte løsning givetvis billigere 
for FK. Dog sætter demografien et ? ved det langsigtede resultat. Men hvordan 
med helhedsperspektivet? Balancen ml. og indenfor byområderne og ml. det 
enkelte område og FK som helhed.  
 

• Kokkedal Øst betaler m/sine ejerboliger samlet en betydelig grundskyld. 
• Erhvervsfrekvens og pæne indtægter bidrager godt til kommunekassen. 
• De sociale problemer og omkostninger er begrænsede.  

 
Vi argumenterer ikke for "millimeterdemokrati" og bidrager gerne til helheden 
og områder med større behov. Vi tillader os blot at sætte spørgsmålstegn ved 
rimeligheden af den foreliggende prioritering. 
 
Vi finder også at den sociale balance - som netop er i spil, når nogle områder 
bidrager til andre - bliver skæv, når besparelsen udelukkende - økonomisk og 
med índskrænket handlefrihed - rammer gruppen med færrest ressourcer. 
 
Forsøgsordning 2013. Som anført til planudvalget, tror jeg vi kan blive enige 
om, at den lovede forsøgsordning ikke har været reel. 
 
Fredensborg vs. Hørsholm. Vi undrer os over, at Hørsholm vælger bussen (og 
samtidig har flextur), mens FK ikke gør. Boligområderne op til Lågegyde svarer i 
vidt omfang til vore i Kokkedal Øst. Støtter uundgåeligt tanken om manglende 
prioritering af Kokkedal Øst.   
 
Vi håber du vil bidrage til en genovervejelse af alle muligheder. Dit svar afventes 
med den største interesse. 
 
Med venlig hilsen 
 
G/F Fasanvænget  
v/Frits Henriksen, formand 
Fasanvænget 415 - 4914 9900 
 
PS. Kopi sendt til planudvalget 
 
cc. Brev til Planudvalget 


