
 

 

Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

 

Ekspeditionstid: 

Mandag 08.00-14.00 

Tirsdag - Onsdag 10.00-14.00 

Torsdag 10.00-17.30 

Fredag 10.00-12.00 

 

Rådhuset er åbent: 

Mandag - Torsdag 08.00-19.00 

Fredag 08.00-15.00 

 

Telefon 7259  6000 

Mail kommune@egekom.dk 

Web egedalkommune.dk 

 

Den 06.10.2022 

Mail 

cei-byg@egekom.dk 

 

 
Grundejerforeningen Kirsebærvangen 

Kirsebærvangen 64 

2765 Smørum 

 

 Information om orienteringsmøde og byggeprojekt på Balsmoseskolen  

Fra oktober 2022 og frem til efteråret 2024 er Egedal Kommune i gang med at 

ombygge og udvide Balsmoseskolen. Skolen får blandt andet renoveret en del af 

facaderne og der bygges et nyt multihus, der kommer både skole og lokale for-

eninger til gavn.  

 

Byggeplads og afspærring af cykelsti 

Byggepladsen kommer til at ligge på den asfalterede basketbane bag skolen, og 

kørsel til byggepladsen foregår via Åkandehaven og en midlertidig byggepladsvej 

langs den side af skolen, der grænser op mod Sødalen.  

 

Af sikkerhedsmæssige årsager afspærres noget af cykelstien langs Åkandehaven, 

når den midlertidige byggepladsvej etableres. Skilte vil vise alternative ruter, og 

på næste side kan du se et kort over området, hvor ændringerne er markeret. 

 

Undskyld vi forstyrrer og støjer 

Vi bygger i tidsrummet 7.00-18.00 i hverdagene. Der kan undtagelsesvis fore-

komme mindre støjende weekendarbejde i dagtimerne.  

 

Vi gør vores bedste for at tage hensyn til omgivelserne, men vi kan ikke undgå 

perioder med støj, når vi arbejder. Der vil også være perioder med ekstra trafik. 

Vi beklager de eventuelle gener. Egedal Kommune er i løbende dialog med total-

entreprenøren om byggeriet. 

 

Hvis der opstår ekstraordinære opgaver eller ændringer i forbindelse med bygge-

projektet, vil vi igen orientere alle naboer. 

 

Kontakt ved gener eller spørgsmål 

Har du spørgsmål, eller oplever du gener, som du mener, at Egedal Kommune skal 

håndtere, kan du kontakte kommunens byggeafdeling på mail: cei-

byg@egekom.dk  

 

Oplever du uregelmæssigheder på og ved byggepladsen, kan du kontakte kom-

munens vagtordning på tlf. 7259 7272 

 

Orienteringsmøde for nærmeste naboer 

Egedal Kommune afholder et orienteringsmøde for skolens nærmeste naboer 

onsdag den 12.10, kl. 19-20.30, hvor vi vil følge op på byggestarten og fortæl-

le nærmere om byggeprojektet og de midlertidige ændringer. Mødet foregår i 
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Smørum Kulturhus, Flodvej 68 – mødelokale ”Salen”. Tilmelding er nødvendig og 

foregår via dette link: 

www.place2book.com/da/sw2/sales/6oh103b7dk  

 

Du kan læse mere om Egedal Kommunes skoleprojekter her: 

www.egedalkommune.dk/multifunktionalitet   

 

Venlig hilsen 

Ejendom og byggeri 

Egedal Kommune 

 

 

 

Kort over området 
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