Samlet oversigt over åbne kommentarer
- borgerpanelundersøgelse om ”din fritid” - kultur og
fritid
I følgende oversigt har vi samlet og grupperet alle åbne kommentarer fra panelundersøgelsen
om fritid, så det er muligt at udlede hvilke områder der umiddelbart fylder mest.
Er der nævnt flere forskellige steder/emner i én kommentar, har vi valgt at placere
kommentarerne i forhold til det som er nævnt først.
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Emne: Oplevelser
Hvilke af følgende forhold sætter du mest pris på i dit fritidsliv, der hvor du bor? Andet –
angiv venligst:
Natur og fritidsliv
 Naturrum og udendørs adgang. Stier
 vandrestier og cykelruter
 cykling og vandring
 Frihed tæt på byen
 mountain biking
 fred og ro
 Brorfelde minus lys og minus støj i området
 Det åbne land uden industri
 Fjorden, har båd
 Ingen rensningsanlæg

Idrætsfaciliteter
 Idrætsfaciliteter
 Velfungerende sportsanlæg - såsom en
superarena med en ORDENTLIG svømmehal
 lokal holdtræning (fx zumba)
 Jeg er handicappet (gangbesværet efter
bilulykke 01.11.1985) og har kun Flextrafik
som transport. Deltager i AOF aftenskole
både i Holbæk og på Østergården. Underviser
selv 4 x 50 minutter om ugen i gymnastik
for ældre siddende på Østergården i Undløse.
Alle kan deltage gratis. Min ældste deltager
var 98 år, men gik hen og døde nok ikke på
grund af gymnastikken men nok snarere den
høje alder.

Kultur og fællesskab
 Lokalområdets kultur-/samlingshuse
 Lokale fællesskaber - jeg kender folk
 kulturtilbud herunder især kirkernes tilbud
 biblioteket
 Folkekirken
 Spirituelle mødesteder som Augmentum mv.
 havnen og marinaen
 havnen
 Havnen.
 er handicappet, så kommer ikke meget ud
 Alle fire ovennævnte er vigtige for mig

Muligheder med børn
 Børneliv
 Legepladser til mindre børn
 Legepladser samt oplevelser til børn..

Butikker og restauranter
 Gode butikker og restauranter

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Løbe en tur langs fjorden.

Naturoplevelsen

Gå en tur ved fjorden og havnen

Der er noget at se på

Naturen ved Munkholmbroen - byrummet mangler
den individuelle identitet
besøge Munkholm-området og gå en tur der.

Der er smukt og rart, og det er et dejligt stille of
rit sted at gå.

En god tur i natur skolen (skoven)
At opleve naturen omkring Skarresø i Jyderup, samt
Jyderup forretninger.

Fordi Jyderup er en fantastisk by med en dejlig
natur og massere af foreninger

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Besøge Troldeskoven øst for Munkholmbroen

Der er meget flot

Fælleden

Det er et rart sted med mulighed for gode gåture

Det kommer an på hvilken aldersgruppe personen
tilhører. Men en Familie som os selv vil være
legepladsen i Strandparken. Skarridssø ved Jyderup.
Melde sig til lokale arrangementer i lokalområdet

For at opleve naturen og få et fællesskab med
andre

Cykeltur ad fjordstien - aftensalg og forestilling med
Elverfolket, hvis det passer.

.

Jeg ville anbefale en tilflytter at besøge området ved
Brorfelde, inkl. maglesø.

Det er et meget spændende område hvor der
sker en masse udvikling i øjeblikket (Brorfelde
observatorium)

tage en tur rundt på fælleden, havnen og på
hovedstrøget

For det giver et godt indtryk af hvilke muligheder
der er i Holbæk og hvad Holbæk er for en by.

Naturskolen, tyrkisk bad
Fjorden, skoven, strandparken

Gode naturoplevelser, der er gratis for hele
familien

Ud i naturen på fælleden, forestillinger på teatret,
amatørteater på kulturkasernen, generelt undersøge
tilbudene på kulturkasernen.

Masser af forskellige fællesskaber og foreningsliv
på kulturkasernen styrker hurtig opbygning af
netværk. Naturen på fælleden er skøn og ligger
så tæt på centrum at man kan nemt gå der til.
Rekreativt skønt område.

Brorfelde, lystfiskeri

Oplevelse og natur

Strandparken, fjorden og skovene

Diverse haller er forsømte og utidssvarende.
Bruger selv svømmehallen, men kun af nød.
Dage hvor der er bedre tid tager vi til andre
kommuner. Men er naturen virkelig attraktiv,
med mange muligheder.

Besøge Fælleden

Roligt miljø og godt med naturoplevelser og fred
og ro

Holde sig langt væk fra Kanalstræde Maglesø
Eriksholm Skovene Skarresø Brorfelde I det hele
taget, opleve de få tilbageværende naturpletter med
offentlig adgang.

fordi man bliver glad af at komme ud

Tage ud i naturen.

Gode skove tæt på byen.

Sejle kajak på fjorden. Gå tur i Eriksholmskov og på
fælleden. Gå tur i midtbyen og langs havnen.

Viser både natur og byen

Gå langs fjorden og i skovene.

Der er så smukt.

Skov, fjord og naturen i og rundt om byen

Fordi det er tæt på og bevaret og vedligeholdt
godt og naturligt

At opleve orøs ro og fred

Fordi den er helt speciel

Søbadet Venedig. Gå en tur langs fjorden og i
skoven. Prøve klatrebanen. Kigge på El-værkets og
Sidesporets hjemmeside for kulturarrangementer.

Fordi det er oplevelser jeg selv kan lide og
bruger.
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Se Maglesø - Brorfelde – Åmosen

God natur

Opleve naturen ved munkholmbroen og deltage i de
arrangementer der er i byen.

Fordi området er smukt og der er mange gode
kulturelle tilbud i byen

Fjord stien

Der er så smukt

Knudskoven, naturskole, fjorden

Dejligt at det ligger så tæt og giver mange gode
oplevelser

Munkholm skovene

Det er et dejligt område

skoven, bylivet, vandet..

Fordi jeg selv syntes om det

Gå ture i Munkholmskov og på Tuse Næs Besøge
Andelslandsbyen

Opleve smuk natur i fred og ro Andelslandsbyen
er en god oplevelse for store og små.

Gå/cykle en tur i landskabet
Køre til Bognæs, gå gennem skoven til stranden og
nyde udsigten over Holbæk by!

Det er en skøn naturoplevelse.

Området omkring Jyderup Skov, Andelslandsbyen

Autentisk

vandre i skovene omkring Jyderup, cykle rundt på de
små veje (pas dog på hullerne) i landsbyerne.

for det er hvad jeg selv synes er bedst ved
kommunen

Besøg Maglesø...

Det er meget smukt

Magle sø

Der er skøn natur, dog ekstremt mudret

Cykeltur ad fjordstien - aftensalg og forestilling med
Elverfolket, hvis det passer.

.

Skovene omkring Eriksholm

Smuk, overskuelig og tilgængelig

Udflugt til Tuse Næs, og en tur på Nyvang.

Fordi begge oplevelser er noget helt specielt man
ikke oplever andre steder...smuk natur, ro i
sjælen. Nyvang er en oplevelse man ikke finder
andre steder, virkelig en perle på alle tider af
året.

bruge naturen og lokalforum

meget kendskab til området

Nyde naturen omkring skarresøen, og Holbæk
havneområde
Naturen, fjorden, havnen, Strandparken, Fjordstien,
cykelture. Deltage i kulturelle arrangementer,
gå/komme i byen/forretningerne, aftenåben i
Holbæk, biblioteket, foreningslivet. Der er rigtig
meget godt i Holbæk.

Havnen, fjorden, Strandparken og Fjordstien.
Vandet og byens beliggenhed er fantastisk.
Vand, stilheden, freden, solnedgange er bare
fasinerende. Der er rigtig mange gode, skønne
oplevelser i Holbæk.

De skal tage en ud i skoven ved naturskolen

Da der er dyr de kan kigge på, skoven er ikke for
stor, og der er roligt og freds fuldt. Dette kan på
sigt gavne dem

At tage til Tuse Næs og opleve den uspolerede natur.

Fordi der er uspoleret natur - dejlige skove med
badestrande - og så en hyggelig lystbådehavn.

Munkholm området, havneområdet, Elværket,
Kulturkasernen, Algade arrangementer

Folkeligt, hyggeligt,

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Fjorden, sidesporet, havnen, etc.

Det har stor kvalitet

Komme ud og sejle på fjorden. Cykler rundt i
kommunen

Holbæk har fine sejlads forhold Holbæk har
megen natur rundt om byen Holbæk - mangler
dog noget til mountainbike - der er ingen MTB
spor i miles omkreds

Vesterlyng Strand, Havnsø, sportshal, naturen tæt
på, stier m.v.

Fordi de fleste kan lide en god strandtur. Gå ture
tæt på bolig, er en god måde at møde naboerne.

Opleve naturen som er utrolig smuk og mangfoldig
uanset hvor i kommunen man kommer.

Fordi det er en ny oplevelse hver gang selvom
man kommer de samme steder.

Maglesø

Fed enestående natur

naturen / skoven / fjorden

Velholdt og fin natur samtidig med det er en
travl by

Gå en tur langs fjorden eller tage en sejltur på
fjorden evt. med Orøfærgen.

Det er en smuk tur.

Besøge Orø - eventuelt start cykelturen ved holbæk
havn og følge fjordruten til trækfærgen til Orø og sejl
tilbage til holbæk havn.

flot natur og mange gode og hyggelige tilbud på
Orø

Gå en tur langs vandet

Skøn tur

Områderne ved fælleden..

Jeg synes det er et unikt naturområde tæt ved
byen

Besøge Maglesø og Brorfelde

Smukt

Nyde den flotte natur der er, f.eks. på Tuse Næs

Flotte, bakkede omgivelser, hyggelig lille havn, 2
skove

Besøge Vesterlyng

Da det er en fantastisk natur oplevelse

Naturpark Åmosen (Vandring i området i Naturaksen
fra Skarridsø) Kulturlivet, foredrag musik og sociale
arrangementer i Jyderup omkring Café Habibi og
Jyderup Højskole Æglageret i Holbæk
MusikElværket i Holbæk

Det giver mulighed for ro at vandre, og de andre
aktiviteter viser at vores område er stærke på at
skabe aktiviteter der flytter borgernes tanker
væk fra hjemmets fire vægge.

Gå en tur - hvis det er lækkert vejr, i holbæks
hyggelige forretningsgader og sæt dig på en
fortovscafe i solen.

Det er bare nydelse

Tag en tur til orø
Tage en cykel eller vandretur og lærer kommunen og
området at kende.

Den er god måde at få set et masse og måske
møde nye mennesker rundt på turen

Se Maglesø

Det er vores smukkeste stykke natur

Vandretur på Tuse Næs. Fjordstien, Holbæk Museum

Fordi jeg selv holder meget af den forholdsvis
uspolerede natur på Tuse Næs
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Fjordstien, Tuse næs. Havnen (gamle)
Andelslandsbyen

Fjorden karakteriserer Holbæk by og omegn. Et
meget levende sted. Havnen og den lille del af
havnemiljøet som er bevaret uden nybyggeriet
udtrykker stemning og socoale aktiviteter,
færgelejet fra gammel tid. Andelslandsbyenet
spændende sted med aktiviteter og løbende
udvikling.

Naturen

Der er meget flot natur, som kunne være en
grund til at flytte til kommunnen

Skovene på spidsen af Tuse Næs. Museet ved
Audebodæmmningen. Skovene ved Brorfelde.

Smuk natur. Musæet fordi det illustrere en vigtig
pewriode i historien.

Eriksholmskoven, løvenborg slotspark

Naturen

ud at sejle på fjorden

Holbæk Fjord og Isefjorden er enestående
repræsentant for typisk dansk natur, el beskyttet
og med korte afstande til mange ø'er, bugte og
vige og andre (små) byer

Naturen omkring Holbæk fjord, havn og andre steder
Musik på Elværket Halfester i lokalområdet Orø

Ser områderne, kommer i kontakt med
lokalbefolkningen osv.

Fjorden

Den er så flot, selv i dårligt vejr

Gåture langs fjorden. Holbæk gamle havn
(hyggeligt) Andelslandsbyen

Giver mig selv gode oplevelser. Det kan vi være
stolte af.

Gå en tur langs Fjordstien ud til højvandslukket i
bunden af Fjorden

Interessant natur og kulturlandskab

Besøge skovene omkring Holbæk, besøge
Andelslandsbyen og Holbæk museum

Det er afslappende, spøndende og ikke dyrt

En cykeltur på Fjordstien, fra Arnakke og helt helt til
Mårsø

Det giver et flot indtryk af den varierede by/
natur

Gå en tur ad fjordstien

Det sætter jeg selv stor pris på

Nyde den omkringliggende natur skove, fælled og
fjorden
Fjordstien
Tur i naturen på Fælleden

Det er et skønt sted med mulighed for at opleve
naturen tæt på byen

Nyd naturen på Tuse Næs

Fordi der er åbne vidder og meget dyrelig. Vand
til sejlsport - fiskeri - m.m

Tage rundt i vores dejlige natur/skove

Fordi det er lækkert at komme ud

Tur på fjordstien, andelslandsbyen, handels / byliv
Magleså

Smuk natur - ikke for lang gåtur - sjovt at gå der
med børn,

Orø for dens natur og fred og ro

fordi naturen er smuk og freden og roen er godt
for sjælen

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Tur på fjordstien, andelslandsbyen, handels / byliv
Tage en tur til orø

Der er så smukt på orø

Fjordstien, nyvang, elværket

Natur, spændene arbejdene museumsoplevelse (
turistattraktion nr. 1 i Holbæk, spændene
alsidige musikoplevelser

Fjordstien

Motion,udsigt og natur

Naturen, fjorden og fredelig by

Vigtigt for mig og familien

Naturen

det siger vel sig selv

Besøge Magelsø, Holbæk havn, Tuse næs

Gode naturoplevelser

skove og stier omkring fjorden

det er smukt, rekreativt og giver gode
muligheder for aktiv fritid og motion

Fortælle om de grønne områder, såsom
Strandparken, Knudskoven, Søbadet m.m.

Det er uspoleret natur der efterhånden er svært
at opdrive i byerne plus der er mange
aktivitetsmuligheder disse steder - uden man
behøver at være medlem nogen steder.

Opleve naturen. Besøge et en byens musiksteder,
eller gå en tur i byen og besøge en af cafeerne.

Giver mulighed for at komme i kontakt med
andre.

Skovture

Der er gode muligheder i kommunen

Skovene ved Dragerup og Munkholm, Fælleden,
Fjordstien Andelslandsbyen, Museet, Æglageret

Fordi det har værdi for mig selv og er unikke
steder for byen

Tag en tur i Munkholmskoven.

Enestående oplevelse

Kom rundt i hele ,kommune og se hvad , der er af
muligeheder og tag at kører ud og oplevede den
dejlige natur.

Fordi der sker så meget i kommune . Musik og
teater . m.m

Naturen omkring Undløse

Fordi det er en fredfyldt og rolig oplevelse

Skarresø rundt det er natur

Fordi jeg selv har prøvet den

Vandrestierne på Orø er helt sikkert en oplevelse
hvis man er til natur
Gå en tur på Fælleden eller langs fjorden

Fordi det er muligheder, der gør Holbæk til noget
ganske særligt

Ja

Der er meget skøn natur ved lammefjorden og
holbæk fjord

Besøge Tuse Næs en naturoplevelse på gå ben el.
Cykel

For det er noget af det smukkeste i Holbæk
kommune

Tuse Næs. Bognæs- og Hønsehalsskovene. Cykel- og
vandreture på Tuse Næs. Kajak- eller kano sejlads
rundt om Tuse Næs. LAG midler har gjort det muligt
at opføre shelters på Tuse Næs. Biodiversiteten der
er nævnt i videnskabelige rapporter om Tuse Næs.
Naturs 200 området, Udby Vig.

Fremtidens tilværelse med bæredygtig levevis
eksisterer på Tuse Næs.

Gå en tur langs fjorden

Giver et godt indtryk af byens beliggenhed

En tur langs fjorden

Her er endnu ikke bygget af spekulanter
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Gå en tur i skoven v. Munkholmbroen, f. eks.
Hjertestien.el Besøge Holbæk Museum, el
Besøge Andelslandsbyen Nyvang

Holbæk har skøn natur omkring Isefjorden.
Holbæk Museum er superhyggeligt at besøge.
Det samme gælder Andelslandsbyen Nyvang.

Gå en tur på Orø

Her er dejlig natur, og fredeligt

Brug naturen. Besøg højskolen. Mød andre
mennesker i Habibi.

Naturen er fantastisk. Højskolen løfter det
kulturelle niveau.

Gå en tur i skovene ved Munkholmbroen

Smukt, frisk luft

diverse skov og vandområder

Det er gratis og det gir frisk luft - motion og ro i
sjælen , forebygger stress . En
fritidsbeskæftigelse ,naturoplevelse og ,du
bestemmer selv temaet,- eks. for børnefamilier ,
er der masser af forskellige muligheder for at
være sammen på.Det gir god appetit og bedre
søvn.

Orø

smukt og spændende sted

A. Gå og cykl en tur langs Fjordstien B. Gå og cykl
en tur rundt om Andelslandsbyen uden for åbningstid
C. Tag op på Arnolds Knold og få dig et overblik over
byen og fjorden D. Gå en tur rundt i byen og se på
historiske og nyere huse, og gavludsmykningerne på
dem

Frisk luft, eftertanke, overblik

gå en tur rundt om fjorden

fordi den viser byen og dens opland på
smukkeste måde

Køre en tur rundt på Tuse Næs, gerne på cykle. Der
er en helt unik natur overalt, indtil videre.

Fordi man ikke ret mange steder i Danmark
finder en så forskelligartet natur, hvoraf flere
unikke steder er fredet. Det burde være hele
halvøen.

Nyde den skønne natur i oplandet!

Det er en forudsætning for et godt liv!!

Meld dig ind i Holbæk Kajak Klub og nyd naturen fra
fjordsiden.

Egen erfaring. Det giver sociale såvel som
naturoplevelser.

Naturen

Naturens mange tilbud, der er masser at kigge,
på både ren natur, og natur med en masse
kultur

Gå eller cykle en tur i egnen omkring Torbenfeld og
Skamstrup og besøg Skamstrup og Mørkøv kirker.

Torbenfeld ligger utrolig smukt med en fantastik
natur omkring, ligesom Skamstrup Kirke.
Desuden er kirkerne berømte for deres
kalkmalerier.

smukke natur - bymiljøet - provinsmiljøet i bedste
forstand - kulturelle tilbud m.m.

fordi jeg selv har haft stor fornøjelse af disse
ting og derfor jeg flyttede til kommunen for 8-9
år siden

Gå tur på Fjordstien- gå i biografen-undersøge
kirkernes koncerttilbud- melde sig ind i Holbæk
Sangkor-

Jeg benytter mig flittigt af Holbæks kulturtilbudog bor her netop på grund af disse.

vandretur om Skarresø Jyderup

for at få et godt indtryk af kommunnen udenfor
Holbæk by

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Se på naturen

Fordi vi endnu har en speciel skov og sø

en tur langs fjorden en tur langs og i byens
forretninger fornemme atmosfæren i selve holbæk
besøge den omgivende natur med bl.a. skov og fjord
og også Holbæk fælled.

det siger sig selv, hvis man som jeg kan lide at
færdes og bruge naturen

Naturen omkring Jyderup

Den er særpræget god.

En tur ud af Strandmøllevej

Fordi den er meget særpræget for kommunen
med sin rå natur tæt ved byen

nyde den skønne natur f.eks. fjordstien

fordi det er en skøn oplevelse

Løbe ved fjorden eller prøve klatreparken

Naturen (vand og skov) er fantastisk i Holbæk,
og Klatreparken er en aktivitet, der laves i
skoven sammen med venner og familie.

Gå en tur ad fjordstien

Der er så smukt

Man skal prøve at besøge fællen og andels landsbyen
:-)

fordi de er en rigtig stor og dejlig oplevelse :-)

At gå en tur til fjord. At nyd teater som er Teatret
Fair Play og Holbæk Teater.

Fordi det er rigtig særlig oplevelse som er kun i
Holbæk.

At tage cyklen rundt i området.

Naturoplevelse, at kende kommunen er vigtigt.

Fælleden, skovene og stierne mod fjorden

Imponerende udsigt til natur alle steder.
Fælleden har verdens bedste kælkebakke om
vinteren i arenaen. Det er simpelthen fantastisk

opsøge den skønne natur, der ligger udenfor Holbæk.

Fordi der er mange dejlig natur udenfor Holbæk

Nyde den smukke natur som er her. Samt det gæst
frihed som borgerne her i kommunen viser.

Fordi det var på fælden jeg får energi/ bliver
ladet op og møder mange forskellige mennesker.

Naturskolen, Sidesporet

Gode naturoplevelser. Sidesporet er en
fantastisk forening med mange tilbud

I nærheden af Holbæk benyt fjordstien og bevæg dig
videre op i Odsherred, feks via tuse næs, tag evt.
ophold i bognæs, og videre mod kongens øre...
alternativt benyt fjorden, dog det er ikke nemt at få
adgang til ilægning af jolle i diverse små havne ! !

Natur oplevelser er universelle og børn husker
det bedre end man lige tror... det er min
erfaring.

En tur i naturskoven /klatreparken

Dejligt sted , som vi er kommet i med vores børn
fra de var helt små . Mange gode minder derfra

natur skoven ved kunsthøjskolen,

den indeholder dyr- klatreskov- løberuter - gå
ruter- søer

Gå en tur langs fjorden

Smuk oplevelse

Kajaktur

Natur, stilhed, dyreliv

Afhænger af, hvad de interesserer sig for. Gå en tur
rundt i området og nyd naturen og diverse aktiviteter
i centre og foreninger.

Man bliver glad af det!
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Natur
Gå en tur på Fjordstien

Hvis man vi bo i en by ved vandet er det efter
min mening noget af det skønneste at gå tur og
høre vandet, uanset årstiderne

Se Holbæk Kommunes skønne naturområder. Vi har
også flere steder med kulturelle aktiviteter.

Fordi Holbæk kommune har rigtig mange kønne
steder, ikke kun i Holbæk by men i hele
kommunen.

naturen, Brorfelde ,teater og museer herunder
Nyvang

det er vor kultur. fremtid og fortid mødes

Gå en tur ved skarresø

Smukt område med mulighed for at se havørne

Foreningsliv/sport
Starte I en forening

Det er en god måde at lærer nye at kende og så
støtter det lokal miljøet

Begynd at gå til sport - især Tuse har gode
muligheder for forskellige sportsgrene i gode
omgivelser.

Mine oplevelser med foreningslivet i Holbæk
kommune har været super godt! Både i Tuse og
Vipperød, som jeg bruger meget tid med!

Tage forbi LevelX i Holbæk på adressen: Østerled nr.
28 E, 4300 Holbæk.

Fordi her er plads til alle mennesker, i alle
niveauer, samtidigt med at det er en legeplads
for alle.

De lokale idrætsforeninger i byen for det er her byen
samles.

Lære deres nye naboer og andre at kende på en
god social måde.

Foreningslivet

For det er vi gode til

Finde ud af om der er et foreningsliv i byen.

Den samler byens borgere.
fælles aktion

Hjemmekamp på stadion, koncert på elværket eller
på markedspladsen, stand up i Frysehuset og
kulturbio

God stemning, stor variation, nemt i kontakt
med lokale

Deltage i foreningsliv, såsom
borgerforeninger/bylaug eller idrætsforeninger,
således at man lærer ens nære medborgere at
kende.

Det er vigtigt, at indgå i det sociale liv, da du
dermed får en god start i det nye lokalområde,
ligesom du dermed dels får let adgang til
informationer om stedet du er flyttet til samt
gode relationer.

Meld dig ind i forening

Det er indgangen til en masse oplevelser og en
genvej til at få et netværk

Man skal umiddelbart melde sig ind i en forening,
således lære man nemmere mennesker at kende.
Ellers naturoplevlser.

fællesskab.

Komme til Orø og deltage i en af vores mange
foreninger

Fordi der er så meget energi i fællesskabet på
Orø

Melde sig ind i nogen foreninger og bestyrelser

Har jeg selv gjort, med stor succes

Ugerløse svømmehal om sommeren Bymidten
Naturskolen/klatrepark Andelslandsbyen

Fordi de er spændende

Spil Golf i HGK

Flotteste natur i DK og dejlig klub

Den bidrager til

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Foreningsliv/sport
Begynde i en sports klub

Bedste måde at blive integreret og møde nye
venner

Melde sig ind i en forening

Da man, hurtig for relationer til andre
mennesker i kommunen

At melde sig ind i Holbæk Løbe og Motionsklub - Den
klub har så mange tilbud både omkring løb og nogle
flotte ture rundt i vores dejlige naturområder som vi
finder i nær os. Og så afholder de nogle gode løb
hvert år - og deres sociale her helt i top - Så det er
en god måde at møde nye venner på.
De foreninger/ klubber jeg er medlem af.

Da det har mine ege interesse

Lokale idrætsklubber, Teater, Elværket

Samvær med folk fra lokalområdet

prøve nogle af alle de gode idræts foreninger

er selv meget med i Mørkøv fodbold og ud over
motion får man også noget socialt

kONTAKTE FORENINGS LIVET OG BRUEG DE LINK
DER ER PÅ KOMMUNES HJEMMESIDE , ELLER SØGE
PÅ facebook på events i området

Nemt og hurtig og altid tilgængeligt på mobil
eller ipad

Deltage i foreningsliv samt nyde de gode naturstier

Fordi jeg selv nyder godt af disse oplevelser Balsam for sjælen.

Benytte sportstilbud, gå i byen og spise, gå i naturen

Fordi Holbæk har meget at byde på med hensyn
til natur, sport/foreninger og har gode
spisesteder

Meld dig ind i en forening, det giver lokal kontakt.
Nyvang og Brorfelde er også med spændende.

Hvis du ikke kender folk der hvor du er flyttet til,
vil det give dig et lokalt netværk.

Meld dig ind i en af kommunens mange foreninger .

Fordi det giver mange gode oplevelser.

Bukkerup Gymnastikforeming

Da jeg har tilbragt mange gode timer selv i
denne forening

Kajakklubben- Munkholmskoven- Havnen med
Paradis- gåtur langs fjorden- Elværket - Elverfolket

Det er alle særlige oplevelser der har noget
autencitet.

Melde sig ind i idrætsforening, eller lign.

For at opbygge et socialt netværk

Bruge de foreninger m.m. der er i den pågældende
by, så man hurtigt bliver en del af stedet.
deltage i en af klubberne alt efter hvor personen er
flyttet hen

sådan bliver man integreret

Den lokale idrætsforening.

Der er mange tilbud og muligheder for at møde
lokalbefolkningen.

At melde sig ind i en af de foreninger som er i
Holbæk kommune.

Der er så mange tilbud at man uanset hvilken
interesse man har kan finde netop det der
betyden noget for en.

Melde sig i foreninger

Netværk - sundhed

Indmelde sig i løbe-eller cykelklub El. Lign. efter
interesse.

Fællesskab

Side 11 af 62

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Foreningsliv/sport
Kontakte Bylauget, Brugerrådet for AktivCentret
Møllevang, Idrætsforeningerne m.fl.

Et meget rigt og bredt spændende foreningsliv,
som nye tilflyttere kan profitere af

En rigtig god starter er i et foreningsarbejde.

Med et får du et netværk. Det kan så altid
udbygges.

Benytte byens foreninger og idrætforeninger
Meld dig ind i den lokale idrætsforening, både børn
og voksne. Så opnås kontakt til andre børns forældre
og events i det lokale samfund

Da jeg selv flyttede til dengang Jernløse
Kommune i 1972, boede jeg ude, hvor kragerne
vender. Jeg brugte selv denne metode og har
rigtig gode erfaringer.

fsv angår Tølløse: melde sig ind i fællesskab Tølløse,
benytte Tølløse hallen

Bliver integreret i lokalsamfund, møder borgerne
i byen

husholdnings forening svømning

skaber kontakt til mennesker i dit nærområde

Afhængig af alder , men jeg der er oppe i alderen
meldte mig ind i 2 klubber( sejlsport og roning ) og
fik derved mange venner og indblik i de positive og
negative i at bo i Holbæk

Du kommer hurtigere i kontakt med mennesker
der har levet mange år i Holbæk og kan vejlede
dig om hvordan man nu gør som ny borger

Blive medlem af Odd fellow logen. Dyrk sport. Gå i
kirke

Fordi disse oplevelser giver fællesskab og viden
om byen

F. eks. medlemsskab i Holbæk Roklub. En forening
som har et fantastisk socialt sammenhold.

Fordi jeg selv har været medlem i ca. 20 år.
Både vinter aktiviteter og sommeraktiviteter når
bådene skal på vandet er meget velfungerende.

At han/hun går med til gymnastik i Motion & trivsel
for 60+ og eller er med til petanque.

Man lærer andre mennesker at kende, når man
er med til noget i fællesskab.

Jeg bor i Ugerløse og svaret er ud fra mit
lokalområde: Vi har forenings- og kirke liv samt
oplevelser og natur ved Brorfelde og Maglesø

fordi det er noget jeg selv er glad for og benytter
mig af.

Gå til en sportsklub og der møde nye venner

Det er en god måde at høre om byen på

Jeg vil anbefale alle de mange aktive klubber vi har
som alle har rigtigt gode fritidsmuligheder, og så er
der Holbæk teater Elværket Musikcafeen og rigtig
meget andet.

det erer et rigtig godt tilbud i denne by jeg ser
det.

Melde sig ind i et eller andet der interessere, så
kommer der mange gode oplevelser og kontakter ud
af det.

Det er min egen erfaring.

Melde sig til foreninger af interesse

Det giver god kontakt og bekendtskab til andre
mennesker

Melde sig i en idrætsforening og eller anden forening

Det sociale liv kommer automatisk

Melde sig ind i en sportsklub, f.eks.
Badmintonklubben eller Tennisklubben

Fordi jeg selv har gode oplevelser i disse klubber

at melde sig ind i en forening

Kommer hurtigere i kontakt med Holbæks
borgere

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Foreningsliv/sport
Alt efter personens egne interesse, vil jeg foreslå at
blive medlem af en idrætsforening, evnt sejlklæub ,
skytteforening, politisk forening el. lignende. jeg ville
foreslå et besøg i Andelslandsbyen og byens
Musæum.

Fordi jeg syntes, at disse ting tegner vores by.

Melde sig ind i en af de mange foreninger.

man lærer mange at kende.

Ja

Jeg deltager selv i forenings livet

Især golfbanen men også havneområdet er atrakttivt
og iøvrigt er der mange idrætsaktiviteter som jeg
mener er vigtigt for nye borgere

Det har jeg selv brugt meget og det er med til at
holde gang i samværd og sundhed

sport/teater

Vi har mange sportsaktiviteter( det er sundt for
krop og sjæl) Vi har et rigtigt godt teater, med
mange muligheder.

Andelslandsbyen
Andelslandsbyen Munkholmskoven Strandparken og
legepladsen tyrkiskbad og den kunstige strand

er noget ikke alle byer har og som er hyggeligt
og samvær

Tag en tur i Nyvang, og gå fra havnen ud mod
søbadet langs stien

Det er lærerigt og gåturen er smuk på alle
årstider

At de skal tage en tur til nyvang.

Det er bare et super hyggelig sted . Man for
indblik i hvordan livet var engang , og at det er
et levende museum .

Besøge Andelslandsbyen

Der hyggeligt, god stemning og historie

Andelslandsbyen Nyvang

Det er et dejligt sted med god historiefortælling

Nyvang, eriksholm skov, shopping i holbæk by

det er godt

Nyvang, havnen, fjordstien og parken.

Anderledes og med årskort til Nyvang er det en
god weekend aktivitet i rolige omgivelser

Andelslandsbyen, gode spisesteder, idrætsforeninger,

Historisk, god mad, mange skønne timer med
idræt

Andelslandsbyen.

Det er i naturen, informativt, underholdende og
lærende.

Andelslandsbyen Holbæk museum

Fordi det er to af byens bedste kulturelle
institutioner

Andelslandsbyen Nyvang

God oplevelse

Andelslandsbyen

Det er "lokale" ting, der er udstillet.

Besøge andelslandsbyen.

Udflugt med lokal historiefortælling

Andelslandsbyen

Man kan opleve gamble minder oG UNGE
MENNESKER KAN OPLEVE DENNE TID

Andelslandsbyen

Det er unikt

Andelslandsbyen

Spændende museum og en interessant
oplevelse.

Andelslandsbyen Nyvang

God oplevelse for både børn og voksne

andelslandsbyen

interresant
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Andelslandsbyen
Andelslandsbyen. Fjordstien

Synes bare det er hyggeligt fjordstien fordi jeg
har det rart med en gåtur langs fjorden
andelslandsbyen fordi det både giver tanker om
vores liv før teknikken og så er det afslappende
at gå rundt derude

Besøge Nyvang Gå og cykelture ved fjord og skov
og fælleden

Det er ting, jeg selv benytter med glæde.
Nyvang har jeg også anbefalet til mange, og alle
melder tilbage, at det var et besøg værd.

Andelslandsbyen

Der er masser af aktivitet for alle aldre

Andelslandsbyen

Fantastisk sted

kan ikke stå inde for gode anbefalinger. Måske
Nyvangs julemarked.

den er positiv

Andelslandsbyen

En rigtig god og lærerig oplevelse

Nyvang Andelslandsbyen

Det forbinder natur, kultur, historie på en meget
god måde.

Andelslandsbyen

Det er en super oplevelse i vente

tænker andelslandsbyen.

noget for alle aldre.

Andelslandsbyen - Holbæk teater

Stor historisk og natur oplevelse. - gode teater
oplevelser.

Andelslandsbyen, Fælleden, havneområdet.

Fordi jeg selv holder meget af at besøge disse
områder. Og tillige bliver jeg afslappet og får
mine batterier opladet.

Andelslandsbyen

Interesant

Nyvang
Andelslandsbyen

Det er spændende

Andels landsbyen Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk Museum.Sct
Nicolai og Tveje Merløse kirker. Lokalhistorisk
Forening. Et sangkor eller forening efter interesse

Det er vigtigt at kende byens kulturliv og at få
social kontakt

Kultur
Elværket
Klatreparken

Anderledes og sjov oplevelse, som man ikke
finder andre steder

En tur på Elværket eller spise på Suri.

God atmosfære. God kvalitet

Jeg ville introducere dem til Holbæk Museum, og
derefter natur områderne i Holbæk. Hvis de ikke er
bange for højder, tror jeg klatre banen er en god
oplevelse.

Det er et af de interessante unikke oplevelser
området har at tilbyde som jeg er bevidst om.

Gavl kunstværker Strandparken (især skt. Hans) og
legepladsen Legepladsen i apotekergården (selvom
der er lidt ulækkert) Stranden! Babysalmesang i
Skt. Nikolai

Gode tilbud

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Kultur
Klatreparken. Tyrkiskbad. Andelslandsbyen. Ville
dog ønske vi havde et stort kunstmuseum med
kreativt værksted for børn og unge.

Synes det er det vi har. Synes ikke vi har et
stort trækplaster.

Elværket Sidesporet, specielt deres børneaktiviteter
i ferier.

Fordi det er noget jeg synes om

Holbæk teater Kulturbiografen og maglesø

Fordi disse ting viser lidt forskellige sider af
Holbæk.

Besøge Holbæk Museum

Høj kvalitet, og ret unikt

Benytte sig af Sidesporets tilbud

Anderledes oplevelse og for hele familien.

Klatre parken

det er Natur og aktivitet på samme tid

hyggelige, og nogle gode spisesteder. Tag ud i
nature omkring Holbæk. Søg netværk, måske I form
af sportslige aktiviteter

folk virker til at være sportsengageret, og gode
muligheder for at møde mennesker og få
netværk

Holbæk teater, biblioteket, Holbæk Museum, gå tur
ved havnen, tyrkisk bad, en tur til Orø, se på
gavlkunst i byen, biografen, gode events som
aftenåbent i byen eller Holbæk i pinsen,
Andelslandsbyen - især deres dage om anden
verdenskrig. Der foregår tit noget spændende!

Der er noget for alle, og for det meste er det
godt formidlet og enten gratis eller rimeligt i pris
at deltage.

Gå en tur og se på vægmalerier, evt med guide fra
muset

Det er en god måde at opleve holbæk på

Samtalesalon - Strandparken - Munkholmskoven koncert på Elværket - foreningslivet i div.
sportsklubber.

Strandparken - fjordstien: fordi der er ro og
natur. Ilse for sjælen. Har en løbetur med min
datter fra søbadet ned til træningsmaskinerne
ved Jensens bøfhus retur. Afsluttende med lege i
strandparken. Fantastisk for alle.

Bromølle kro,

God hyggelig kro

Biblioteket, Havnen og Ahlgadearr.

Kend din by og udnyt dens tilbud.

Elværkets musiktilbud både jazzklubben og de
almindelige musiktilbud. Holbæk bibliotek, godt
bibliotek med mange forskellige tilbud. Æglageret.
Andelslandsbyen. Holbæk museum. Det tyrkiske bad.
I det hele taget holde øje med Sidesporets
aktiviteter. Turen rundt om Maglesøen. Brorfelde.
Turen rundt langs fjordstien. Skt. Nikolai kirkes
aktiviteter og koncerter. Skt. Nikolai kirkes
korarbejde fra 0-voksenbog er den bedste steder i
miles omkreds for en kor- og sanglære.

Jeg synes ikke Holbæk er et spændende sted at
være. Jeg tager til København for at gå på
museum, i teateret, til koncerter og for at spise
ude. Niveauet er lavere, dog ikke jazz
tilbuddene. Holbæk er ikke en kreativ by, men
der er nogle ildsjæle, der løfter niveauet og de
ting er værd at besøge. Naturen er heller ikke
noget at prale med i forhold til Odsherred, men
er man i området, så er de ting jeg har nævt
heltfine.

Aktiviteter fra sidesporet. Se by og land. Fjordstien.
Nyvang .

Aktiviteter er alsidigt og på hyggeniveau.

Tage på Elværket og nyde god musik. Slappe af i
strandparken og besøge det tyrkisk bad

Elsker selv disse ting og meget andet ved
Holbæk
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Kultur
Elværket

Det er god musik i et spændende rum

Undersøge Foreningen Sidesporet

Dækker meget bredt, gode og alsidige tilbud og
gode oplevelser

Brorfelde, Andelslandsbyen, de lokale foreninger

Tænker at det alt samen er noget som
interesserer Nye borgere - også I forbindelse
med at få skabt et netværk I borgerens nye
lokalområde

Besøge Holbæk Museum. Et fantastisk og helt unikt
sted.

Højt fagligt indhold. Masser af viden om det
sted, hvor jeg bor. Bygningerne er en attraktion i
sig selv. Et originalt bymiljø, hvilket der ikke er
meget af i Holbæk mere.

Teater- og biograftilbud

Fordi det er et aktivt område og fordi jeg selv
benytter mig af det

Jyderup højskole

Der afholdes koncerter, foredrag og man møder
mange unge mennesker

Besøge Brorfelde Observatoriet

En oplevelse der ikke kan fås andre steder

Æglageret, tur langs fjorden, gåtur i
Knudskoven,Andelslandsbyen, kulturbiografen

Gode let tilgængelige tilbud både ude og inde

Besøge vores gode spillested Elværket. Aften salget i
Holbæk. Naturoplevelser ved Munkholmbroen eller
på Orø. Besøge Holbæk Teater.

Oplevelser jeg selv har nydt mange gange.
Nyder naturen omkring Munkholmbroen og
mange stjernestunder i det hyggelige Holbæk
Teater, og det lydmæssigt gode spillested
Elværket.

Biblioteket har mange gode oplevelser og
opslag/foldere fra foreninger

Fordi der er meget samlet under "en" hat

Tage til havnefesten

Det er hyggeligt med skibe og aktiviteter

Tag til Brorfelde.

Spændende bygninger og en god natur udsigt

musik på Elværket og sportsforeninger

Det er noget for alle, skaber sammenhold,
fremmer sociale relationer og er udviklende både
kulturelt og menneskeligt

Musik på Elværket og SKVULP festival

Dejligt med LIVE musik i egen by

Elværket, Soho, Æglageret, Kasernen,
Munkholmskoven, Naturskolen

Synes selv de viser et bredt spektrum af det
udvalg, som er i Holbæk

Elværket

Mange gode musikarrangementer

teater, natur, bio
Benytte Tveje Merløse kirkes mange forskellige tilbud

Fordi det er meningsfyldt og seriøst i
modsætning til pop og reklamer. Det handler
mere om DANSK KULTUR end religion, men også
om samfunds - og historiebevidsthed. Et godt
supplement til biblioteket.

Holbæk Svømmehal Æglagret Isefjorden ved
Arnakke
Brorfelde observatorium

Spændende og noget specielt

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Kultur
Tadre Mølle Parken ved Åstrup Gods Holbæk Havn
Holbæk Museum Ahlgade i Holbæk

Smuk natur, billige oplevelser Levende
forretningsliv Godt musum fint beliggende i
gamle bygninger

Tadre Mølle, Åstrup Kloster.

Fordi jeg selv holder af de 2 steder.

Besøg Brofelde observatorium og andelslandsbyen.
Opsøge lokal forum eller andre foreninger.

De er interessante.

Søbadet venedi

Fordi det er godt og indbydende

Søbadet Venedig

Det er dejligt at være vinterbader

Kulturbiografen, Æglageret

Jeg nyder det selv

Besøge museet, og evt melde sig ind i en
idrætsforening

Fordi det er en måde hvorpå man kan lære noget
og byens historie og fordi man i idrætsforeninger
kan møde andre, så man kan få opbygget et nyt
socialt netværk

Byens musik tilbud

Den er meget varider

Holbæk teater
Koncert på elværket, tur langs vandet, besøge
nyvang

Historie, kultur og natur

spillested Vandrehjemmet

Hyggeligt og gode musikoplevelser

kulturbiografen gå tur til havnen strandparken
tyrkisbad orø tusenæs holbækby midte ville være
ekstra skøn hvis der var gågade det ville være mere
hyggeligt istedet for alle de biler det er ikke noget
kønt syn og så vil det være det være rart at kunne
side ude om sommeren ude bil os jeg vil bruge
byen mere

jeg elsker at gå i biografen og er der rigtig
meget der er så hyggeligt meget plads havnen
om sommeren er så dejligt

Underholdningstilbud

Fordi der er mange af slagsen og de er gode

Biografen

lækkert sted

Museum, havn, æglageret, munkholmbroen

De er både unikke og svaret på dansk kultur og
landskab

Kultur biografen , Isefjordsstien, Nyvang.

Fordi de alle giver en stor oplevelse på hver sin
måde

Holbæk Teater Bio Naturskolen Sportsaktiviteter

både p.g.a. det kulturelle og det sociale input

Jazzklub, Musikcafeen, Hamam
Jazzklub

God oplevelse.

Prøv nogle af de mange kulturtilbud, meld dig ind i
en forening, der har din interesse, deltag i en
sportsaktivitet

vigtigt at få et bredt indtryk af, hvad der foregår,
så kan man senere være mere selektiv

Teater/biograf/Bibliotek (også foredrag)

Har selv haft glæde af det... gode
oplevelser/godt miljø

Kulturbiografen og havnemiljøet

Biografen: God beliggenhed ved vandet, god
atmosfære i foyer samt godt program
Havnemiljøet med værftscafeen flytter Isefjorden
ind i byen og skaber god stemning
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Kultur
besøge biblioteket og derefter tage en tur til
Munkholbroen og skoven deromkring.

Dermed bliver det en oplevelse af Kultur og
natur.

Besøge biblioteket Besøge museet Byvandring
Anbefaler Kulturbiografen og Holbæk Teater og de
gode butikker og desværre fortæller vi også, at byen
ikke er alt for ren ?

Fordi vi syntes det er relevant!

MUSEET TUSENÆS Arbejde for bedre transport

Fordi det udvider oplevelsen af at bo i by og land

Se på vægmalerier. Naturskolen Værftet

Fordi det viser variationen i Holbæks tilbud

Kulturbiografen, jazzkoncerter, Nyvang, teatret,
Sankt Hans aften i Strandparken, biblioteket og
meget andet. kommer an på alder. Ældresagen har
gode aktiviteter. Klatreparken for unge.

Der er et bredt udbud, så det er svært bare at
anbefale en ting. Men biografen er virkelig
topklasse. Indretning og teknik.

Besøge Holbæk Kunstforening Æglageret

Der er 8 udstillinger årligt med stor variationer
blandt de kunstnere der udstiller, huset rummer
et unikt miljø , der er en butik som forhandler
kunsthåndværk , huset har en lang historie som
tidligere Æglager, der har en god historie om æg
i forrige århundrede

Holbæk Museum - Holbæk Teater - Kulturbiografen stisystemer - Tuse Næs Kunsthåndværk..... og
meget mere

Fordi jeg selv finder disse steder som en af
grundende til at bo i Holbæk.... Vi har så mange
unikke steder at høste oplevelser hos.

Besøge museet få en snak om gamle dage i Holbæk
og frem til i dag. Besøge biblioteket og spørge ind til
byens kulturelle liv. Fokuser på egne interesser og
opsøge disse i form af foreninger m.v. Tage en tur
rundt i vor rige natur og få egne oplevelser.

Det vil være en god start for tilflyttere.

besøge byens teatre og biblioteket

Biblioteket er vigtigt for langt de fleste
mennesker og det er vigtigt at man hurtigt er
fortrolig med det. Teatrene giver gode
oplevelser.

Byens historie, museer og kultur - og
foreningsfaciliteter, bevaringsværdige bygninger,
havneområdet.

Almen interesse

Følge Sidesporet, bruge fjorden, bruge skovene ved
Jyderup, Munkholm, bruge Brorfelde, arbejde for
bedre skoler og plejehjem - bevare lokalbeboelserne

fordi en kommune er et fællesskab hvor vi skal
dele de fælles værdier med hinanden

Fair Play

professionel og vedkommende teateroplevelse og så for børnene

Holbæk by og havn
holbæk havn

fordi der ikke er andet, og det er smukt på
havnen

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Gå tur ved vandet samt to caféer

Holbæk by og havn
Gå en tur langs vandet og fælleden

Dejlig natur

Gå fra Holbæk Havn... Spise is.. Gå på Fjordstien til
mårsø. Besøge Maglesø, Iglsø, Brorfelde, se området
omkring Munkholmbroen og Rye dyrehave... Den
gamle by Holbæk, gågaden.

Oplevelserne er varetegn for Holbæk.. Synes
jeg. Årsagen til vi flyttede fra Frederiksberg

Havnen
Tage på byrundtur, evt besøge sidespores forskellige
tilbud

Der er noget for alle og man får set forskellige
sider af byen

Gå en tur på Ahlgade, Paradis, Floorball, Værftet,
Maglesø, Brorfelde, Holbæk Havn, Suri, Frysehuset.

Fordi det er gode oplevelser

Gå en tur langs vandet og fælleden

Dejlig natur

Gå en tur i Holbæk, på Hovedgaden og havnen, for
at få et overblik over den største by i kommunen. Se
teateret og tage i klatreparken

Kultur og natur

Byen, den restauranter og caféer. Havnen.
Naturskolen. Gå en tur langs vandet v.
Strandparken. Strandparken. Andelslandsbyen.
Tyrkisk bad. Munkholmbroen med is. Biografen. En
koncert på Elværket.

Alle disse ting og mere endnu, fordi Holbæk er
en skøn by med mange gode muligheder.
Flyttede selv hertil i oktober 1998, og er så glad
for at bo her.

holbæk by tadre mølle munkholm broen

Opleve byen og kulturen i holbæk og omegn

Gå en tur i byen eller havnen

Det er hyggeligt

Området omkring det gamle skibsværft...

synes at det er inspirerende...

Besøge bymidten og havnen, som heldigvis har
bevaret sin historie og ikke er overskygget af store
butikscentre eller bygninger, som skærme for udsigt.
Gå en tur ude ved Naturskolen.

Fordi det er unikt at byen har bevaret sin historie
og sit særpræg - hvor der er fokus på helhed i
byggestil og den enkeltes oplevelse. Ikke lægge
under for behov for højhusbyggeri og
erhvervsorganisationers ønske om placering af
store byggerier i bymidten eller i den gamle
havn.

Gå en tur ned gennem byen og forbi havnen

Man for en god fornemmelse af hvilke
muligheder der er i kommunen

Havnen + Ahlgade

Der er rent og pænt og hyggelig

Havneområdet

dejligt miljø

Opleve stemning i Ahlgade og ved fjorden, og
fortælle om de spændende planer for udvikling ved
havnen.

Fordi det gør Holbæk til et dejligt sted at bo!
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Holbæk by og havn
En gå tur gennem Ahlgade, ned om havnen og ud til
Strandparken langs vandet.

Det er smukt, det er stemningsfyldt og giver et
godt indtryk at vores by.

Nyde vores midtby inkl. Havnen (Bør der satses
meget mere på) Deltage i et meget velfungerende
foreningsliv, som vi ihvertfald har i Regstrup og
omegn..... (Lad nu være med at ødelægge det.. Det
er meget mere værd, end det lader til at I politikere
synes det er)

Vi har en ret OK bymidte. Fordi foreningsliv
samler folk, og giver dem noget at lave uden det
skal koste formuer

En tur ved holbæk fjord/molen/havnen. Butikslivet
ved ahlgade. Munkholmbroen.
Holbæk Havn, med de nye tiltag. En sejl tur på
fjorden, gerne i i kajak til Tuse Næs.

Jer ror selv kajak, og fjorden er perfekt til kajak.

Anvende fjorden - det være sig Marinaen (båd)
og/eller anvendelse af stier i naturen.

Fjorden er det særlige ved Holbæk og rummer
mange kvalitetsoplevelser

En tur i Strandparken

Der er vand, legeplads, grønne områder, man
kan gå i fred og ro, som man vil.

Havnen i Holbæk by, fjorden

Der er en god stemning af både by og natur

Besøge handelsgaden Ahlgade i Holbæk som en af de
største og bedste handelsgader i landet, og hvor der
stadig er plads til biler. Besøge de kystnære
områder som ligger op til Holbæk Fjorden og
Isefjorden. Gå en tur i statsskovene på Tuse Næs.
Spis på en af de kendte madsteder i Kommunen

Fordi det jo er rammer som er rimelig
permanente for kommunen og som ikke
forandrer sig.

Besøge havnen en sommerdag

Havnemiljøet er noget at det hyggeligste ved
byen. Pas i øvrigt på med at give flere
byggetilladelser til moderne lejligheder !

Gå en tur i Strandparken langs vandet til havnen.
Besøg Andelslandsbyen, Naturskolens område og
Brorfelde.

Det er de områder i Holbæk og omegn jeg selv
holder mest af.

Den gamle bydel –havnefronten
Gå en tur i Holbæk by Tage en tur til Maglesø.

Holbæk er en dejlig handelsby Maglesø er et
fantastisk naturområde

Havnen og Andelslandsbyen

de er gode

Havneområdet og alt det, der sker der, er altid et
besøg værd.

Fordi området altid er et besøg værd

Gå en tur langs fjorden fra marinaen og ind langs
Kalundborgvej

Der er så skønt, ligegyldigt hvilken årstid

Holbæk Marina og naturområderne deromkring,
noget af det smukkeste i Holbæk

Fordi det er essensen af den dejlige natur vi har
I Holbæk. vi har tilgang til både skov,
vand,marker og strand. vi har bare det hele.

Gå en tur fra havnen til Marinaen

Usædvanlig smuk tur

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Holbæk by og havn
Tagen en tur ind til centrum af Holbæk, men en tur
ned til havneområdet og få en god middag eller
frokost

Fordi Holbæk by er hyggelig at gå rund i. Vi har
et godt udvalg af forretninger og cafeer.
Derudover har vi apotek og andre speciel
forretninger. M.h.t. havneområdet er der bare
skønt at være.

vores gamle havn og orø færgen

fordi hvor mange byer har det vi har?

Havnen og området omkring havnen, i Holbæk by.
Cykeltur i det åbne land, f.eks. den del af
Marguerite-ruten, der går gennem kommunen.

Det ville jeg selv gøre :-)

Havnen - frysehuset - jazz fredagsaftner

Hyggeligt at slappe af der et par timer ind i
mellem - med en god udsigt

Tage en tur på havnen en lørdag i godt vejr.

Fantastisk dejlig stemning.

Se havnen. ..kulturbiografen... nyde musik og
teatertilbud ......

Fordi jeg synes det er unikt for Holbæk...og fordi
det er muligt at involvere sig som frivillig. .

Havnen, Æggelageret Musik ,vandrehjem og
elværket tilbud kulturkasernen

Jeg har selv meget glæder af tilbudene.

Ahlgade med klokkespil

Specielt

Som lystsejler kan Holbæk havn igen blive attraktiv hvis kommunen vil prioritere dette.

Det tiltrækker folk/sejlere fra hele landet. Det
giver omsætning i byens forretninger. Måske kan
byen tiltrække nye borgere. Den gl. trafikhavn
kunne blive en perle af en lystbådehavn. Dette
vil skabe liv i området.

Gåtur fra Strandparken til marinaen.

Utrolig flot natur - dejlig frisk luft.

Opleve byen samt musik tilbud foreningslivet

Det er min egen erfaring at man skal undersøge
hvilke muligheder der er

havnefronten, den gamle by, biblioteket

Fordi det er det jeg selv sætter pris på og bruger

Besøge byen / fjorden

Går selv meget rundt i by/skov/fjorden

Besøge restaurent Su-Ri

Det er en oplevelse for smag og sanser

At bruge en dag til en gåtur rundt i Holbæk og
opdage de mange tilbud som holbæk byder på.

Man bliver overrasket over at Holbæk som en
"lille" by har alt det en stor by har (og mere til).

Gå en tur langs fjorden, sidde på en cafe i Ahlgade,
se vægmalerierne på byens huse.

Det er oplevelser der siger mig noget...

Området omkring fjord og havn

Det er det eneste attraktive ved denne by

Besøg vort havne miljø > gå en tur ad Fjordstien.
som forhåbentlig bliver bevaret og udbygget i den
gamle stil det er vigtig at bevarer. Prøv vor
klatreskov.

Det giver et godt indtryk af hvad Holbæk kan
tilbyde! Hotel Strandparken, Venedig , Vandre
Hjem, en unik gammel havn, restaurant Suri,
stranden, beboelse, kulturbio, det gamle både
lav, marina, golfbane, camping m.m.

Cykle en tur på byens/omegnens stisystemer og
opleve såvel naturen samt byens rum og muligheder.

Giver et indtryk af egnenes/byens indhold og
muligheder for yderligere aktiviteter.
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Holbæk by og havn
besøge Værftet, Andelslandsbyen og komme ud i
naturen til skov og strand

Det er noget, jeg selv sætter pris på

gåtur langs stranden

dejlig natur

Gå og cykelture i byen ved fjorden og skoven
Teater, musik, film, bibliotek, museum m.m. Ide
institutioner der findes i Holbæk

Det er det jeg selv sætter pris på og viser frem
til venner

Havnemiljøet, Munkholmskoven, Teatre,
Naturkirkegården, Andelslandsbyen

Natur og Kultur i et med korte afstande

Gå en tur gennem byen, sluttende på havnen med en
let frokost på Suri

Byen er hyggelig ikke mindst de gamle
bygninger og ikke mindst det havnemiljø der er
tilbage

Spise på Skibsværftcafeen

Spændende bygning,god stemning,super
engageret betjening,støtte til glimrende
uddannelsesinitiativ

Havneområdet og Nyvang

Havneområdet er ved at blive godt udviklet.
Nyvang er noget specielt.

Besøg havneområdet. Besøg Erikholms Skov og
Munkholmområdet.

Se byen fra havneområdet og nyd naturen ved
Munkholm.

cykle en tur i og omkring byen, en tur på havnen en
tur på fjorden samt Torbenfeldt slot og skov.

fordi det er en god daglig oplevelse for mig som
er tilflytter for 15 år siden.

den gamle del af Holbæk

fordi det interesserer mig

Havnen orø naturen

Det er godt

Gå rundt i byen og finde hvad vi har af
seværdigheder

Fordi det ville jeg selv gøre

Gå tur langs havnen eller i skoven. Besøge gallerier.
Besøge Andelslandsbyen

Fordi det er disse ting, jeg selv sætter stor pris
på.

Havnen

det er Holbæk

Havnen og Stien langs fjorden
og Naturskolen

Besøg Knudskoven

Vi benytter selv de områder

Holbæk er en rigtig handelsby

Da jeg har gode offentlige forbindelser

Vandre ned fra Bymuseum til Havnen

En god oplevelse !

rundtur i byen - kulturbiografen - naturskolen biblioteket - Holbæks omegn - naturstien mm

man skal lære sin by og omegn at kende

Oplev havneområdet. Gå tur på fjordstien. Besøg
museet. Tag en tur på Tuse Næs.

Fordi det giver en god oplevelse af, hvor du
befinder dig både naturmæssigt og kulturelt.

havnemiljø og andeslandsbyen samt
handelsnuligheder og skoler

skoler vigtige i forbindelse med flytninger samt
forhold for unge mennerske. Havnemiljø er
interessant i flere henseende

Besøge Holbæk by og orientere sig i byen og dens
muligheder derefter orientere sig geografisk i hele
kommunen og vurdere oplevelses-og
indkøbsmuligheder i hele komminen

Fordi vi har vand (Isefjord) og skove mange
steder Brorfelde og Naturpark Åmosen samt
Geopark Odsherred meget tæt på

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Holbæk by og havn
Gå eller cykle en tur langs vandet og helt ud gennem
Mårsø langs stierne!

Har selv cyklet den flere gange sammen med
min mand - og det er det man kalder ren natur bl. andet også stedet, hvor kanoerne lægger til.
Her kan man sidde og nyde det hele med sin
medbragte mad og Kaffe!

Cykel rundt i byen og se hvad der er

Kommer tæt på by og folk

Cykle nogle ture og opleve byen og omgivelserne.
Man ser mere fra en cykel end i en bil.

En rigtig god måde at undersøge det nye område
og på cykel kommer man flere steder end i en
bil. Ser man noget interessant, kan man jo stå
af og undersøge

Lokale muligheder og relationer
Sige godmorgen Hej til naboerene. Der er mange
muligheder som fælles gå ture spisning osv..

Jeg griller om sommeren med mine naboreer.
Siger godmorgen og godaften til dem i blokken.
Det giver en god omgangstone

Være positiv for at møde naboer, handelsliv og folk
på gaden

For at få venlige personer . for at undgå
tilspidsede situationer

At engagere sig i lokalsamfundet

Det er sådan vi er faldet til

Øvrigt
Holbæk har ikke ret meget at byde på så ingen ting
og kan ikke anbefale andre at flytte til byen. Byen er
en pendler by som ikke gør noget for at trække folk
eller virksomheder til
Ved ikke

Ved ikke

Tage et smut på Martins Bistro

Fordi det er en oplevelse

Ved ikke så meget endnu da jeg selv er ny tilflyttet
Ikke noget.. Holbæk er en kedlig by.. Der sker for
lidt... Vi har behov for et stor center..

Dumt spørgesmåle .. Da jeg vil Anbefal noget

Nej

Det vil jeg ikke

Turistkontoret og naturen samt indmeldelse i en
forening

Indblik i vores dejlige by og område samt få et
netværk via en foreningslivet

Ingenting

for der er faktisk ikke rigtig sket noget i Holbæk
kommune der gør at man vil anbefale nogen sóm
ikke boer i kommunen skal køre efter

Jeg ville ta dem med ud og køre en tur rundt i
kommunen og fortælle dem om seværdigheder,
historien, naturen, og kulturen

Fordi det giver et bredt overblik over holbæk
kommune

det ved jeg ik
Ærligt, så ville jeg høre hvad de/familiens interesser
er, og invitere dem på gå el køreture først i deres
nærområde, derefter søge lidt længere væk. Give
dem råd til at søge information på hvad Holbæk
kommune indeholder og tilbyder til ferie og fritid.

Fordi man dermed hurtigere vil føle sig hjemme i
sin nye kommune og vide hvorhenne man kan
finde lige nøjagtig det som betyder noget for
familien.
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Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Øvrigt
Ville anbefale dem at vælge en kommune, der
prioriterer det grønne højere end Holbæk. Men ellers
ville jeg foreslå en vandrertur ved Munkholm, ved
maglesø, måske køre en tur til Ejby Strand (andre
kommuner har naturskønne strande med gode
faciliteter og rimelig mulighed for offentlig adgang fra
bilen).

Fordi det er afstressende at nyde naturen.

Ja

Pga af de store kvalitative udbud, trods byens
størrelse

Det afhænger af alder og om det er familie, unge
eller ældre. Unge - klatrepark, markedspladsen med
aktiviteter hele året. Ældre - Seniorsalonerne i
Holbæk teater Familier - Andelslandsbyen, museet,
Holbæk teater Få dem til at gå på kommunens
hjemmeside for at se hvad der sker i kommunen.

Fordi det er FEDE oplevelser

Jeg vil mene at det vil afhænge af personens alder
og interesser, så det ved jeg ikke rigtigt
Synes det ersvært at besvare, da det afhænger af,
hvor i kommunen den pågældende er flyttet til
Det kan der ikke svares entydigt på, der kommer jo
an på personens interesser
Ja, hvis samtalen opstår

Det kommer jo an på personen vi taler om ?

Det kommer jo virkeligt an på om de vil bo i by eller
på land og hvilken familiekonstruktion de har.

Forkert spørgsmål til min kommentar.

Kommer an på personens interesser by eller natur
Næs om kommunen på nettet
ved ikke

ved ikke

Undersøge mulighederne ifølge interesse

?

se kommunes hjemmeside om by og evt tilbud

for at få kendskab til kommunen

Jeg vil håbe for tilflytteren, at vedkommende bor i
Holbæk eller nærmeste omegn, da det er der alle
tilbuddene er.

Fordi der ikke er ret mange oplevelser udenfor
Holbæk.

Være opsøgende

Det var for at FÅ oplevelser !

Gå ind på kommunens hjemmeside for at få ide om
de tilbud der findes

Som indåiratipn

flytte til en anden kommune

der er for meget rod i Holbæk Kommune

Rette henvendelse til kommunen for at få alle
fritidsaktiviteter

Det er en god måde at komme i kontrakt med
nogle af byens befolkning

At opsøge de steder, der har de aktiviteter, der har
ens interesse. Der har man mulighed for at finde et
ståsted og skabe sig et netværk.

Det er bedst at finde stedet, hvor det er bedst
at finde lige-sindede. Der kommer ingen at
opsøge en. Det er bedst selv at finde de rette
omgivelser.

Hvad vil du anbefale en person, der lige er
flyttet til Holbæk Kommune, at
besøge/prøve/gøre for at få en god oplevelse i
deres nye kommune?

Hvorfor vil du netop anbefale denne
oplevelse?

Øvrigt
VED IKKE
Ta færgen til Orø og opleve det skønne sammenhold
og de glade mennesker der er overalt på øen

fordi jeg selv ved at det er blevet unik at komme
på orø

At de tjekker Orøs hjemmeside og kalender

Fordi Orø har et utroligt foreningsliv og der er
mange tilbud i deres regi og omgivelserne
naturen er noget af det fedeste

Lade dem kigge på vores Tuse Næs, så vi kan lokke
nogen derover, så det ikke lykkes Holbæk Kommune
at lave et udkant Holbæk som de ihærdigt prøver,
med deres rensninganlæg på Næsset og deres
multihal i Holbæk hvor Tuse Næs unge kke kan
deltage i fordi busserne efterhånden er blevet
fjernet.

Jeg ville godt have at Holbæk består som en
helhed og vi alle kan nyde den dejlige natur som
der nu er på næsset,

Jeg synes virkelig Holbæk mangler noget i hvad det
angår. Der er ingen forlystelser, badeland,
interessante museer, butikscentre. Det hyggeligste
er selve Algade.
Jeg synes ikke Holbæk kommune har noget særligt
anbefalelsesværdigt at byde på.
Har du hørt om eller besøgt andre attraktioner i Holbæk Kommune:
(Spørgemål blev stillet i forlængelse af dette spørgsmål: Hvilke af følgende attraktioner har du hørt om eller besøgt?
Brorfelde Observatorium, Værftet, Holbæk Teater, Teatret Fairplay, Holbæk Museum, Andelslandsbyen Nyvang,
Musikhuset Elværket, Kulturbiografen, Bibliotekerne i Holbæk, Kommune (Holbæk, Tølløse, Jyderup, Svinninge)
Maglesø, naturskolen og naturarealer
 Maglesø Munkholmbroen
 Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en
decideret attraktion, men Maglesø er absolut
en oplevelse værd, både i forhold til at få en
tur i det flotte landskab og bagefter drikke en
kop kaffe på traktørstedet.
 Hvorfor er det kun holbæk der duer, hvad med
maglesø, naturen omkring iglesø, tølløse
skoven, tadre mølle, aatrups gods og park,
naturen i bukkerup, outlet i merløse, friluftsbad
i ugerløse
 Mageløs og området derude. Sidesporet
Klatreparken Kvanløse Golf
 Maglesø, Munkholmbroen, Tuse Næs
Kunsthåndværk, Søminestationen (hvor man
desværre ikke kan køre til i bil)
 Maglesø, Tølløse skov, Munkholm skov,
Fjordstien, Cykelruterne mv.

Kunst og kulturelle tilbud
 Kulturkasernen, æglageret,
 Æggelagret
 Orø bibliotek og kulturbeholderen på Orø,
Hestebedgård
 Kulturkasernen
 Æglageret, naturskolen
 Mørkøv kino, isrosen,
 Teaterensemblet Elverfolket, Kulturkasernen
 Mørkøv biograf
 Vandrehjemmets musik café
 Det er ikke rigtig kultur, men Holbæk har to
gode resturanter - Suri og Elmely Kro.
 Æglageret
 Kultur kassereren
 Æglageret
 Mørkøv Kino Mørkøv kræmmer Markedet
Skamstrup gymnastik forening
 Mørkøv biograf
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Maglesø, naturskolen og naturarealer
 Naturarealerne og vandrestierne rundt omkring
i kommunen
 Naturskolen, Kirkerne,
 Før 2012 besøgte jeg ofte Holbæk Naturskole men den blev desværre lukket og overdraget til
NVpro - siden da har området været i kraftig
forfald - og jeg har holdt mig væk.
Gademalerierne i HOlbæk Midtby - som også
burde spredes ud til de omkringliggende byer.
 Bognæs skoven, Hønsehalsskoven, Skovene
ved Jyderup mfl. ?
 Naturskolen/klatrepark Skøjtebanen
Skatepark(har set bedre tider..) Holbæk
Fælled
 Naturpark Åmosen; Jyderup musikforening,
Cafe habibi i Jyderup med deres ferniseringer
og musikaftenerMunkholmbroen og skoven
derude. Gocart Lystbådshavnen
Golfklubben/stadionhallen/fodboldkubben/svøm
mehallerne Søbadet. og området
derude,strand parken, , Alle de små gallerier
bla det på Tuse næs. Æglageret. Holbæk
fælled, Audebo pumpestation, Orø, Maglesø,
SoHo, Skøjtebanen/vinteren, Sidesporet, Huset
på Næsset, Holbæk Art, evt. nogle af vores
flotte kirker.
 Naturskolen. Klatreparken.
 Naturskolen
 Gyrstinge sø .. men den er jo ikke en del af
holbæk kommune længere.. ringsted
kommune har totalt overhørt holbæk
kommunes mange ryttere, der ønskede at
kunne ride omkring søen. Klatre skoven(har
desværre ikke prøvet den endnu..
 Naturskolen Holbæk Klatrepark Gocart Land
Holbæk
 Naturen! F. eks. Maglesø, Aggersvoldstien ved
Svinninge, Skarresø ved Jyderup,
Lammefjorden ved Gislinge,
Torbenfeldtskovene
 skarridsøskoven jyderup
 Skov og strand
 Dragerup skov, Munkholmbroen, en tur rundt
om Maglesø og bakkerne omkring. Orø.
 Skovtur eller en tur langs fjorden men er det
en attraktion? Jeg synes det
 Naturskolen, Fjordstien
 Kongsdals Skove  naturskolen
 Løwenborg
 Søminen
 naturskolen
 Ladegårdsskoven m.m. / klatrebanen.
 Parken ved Åstrup Gods
 Vandtårnet på vandets dag
 Sømine stationen , Klatreparken,
Naturkirkegården, Kunsthøjskolen, byvandring
 Bognæsskoven -en herlig tur ved skov og
strand. cykeltur af Fjordstien .

Kunst og kulturelle tilbud
 Spillestedet Mørkøv Kro.
 Holbæk middelalderdage
 Æggelageret
 Spillestedet Mørkøv Kro Skarridsø med
ynglende havørne Skamstrup Kirke
kalkmalerierne, samt Skamstrup Mølle
 Vandrehjemmet...musikcafeen...
 Elverfolket Æglageret
 æglagret Musikklubben på Vandrehjemmet
huset på næsset
 Hotel Sidesporets Musikcafé, Venedig,
Kasernen, Æglageret, Gadekunst
 Æglageret, Strandparken, Strandstien
 Æglageret
 Æglageret
 Æggelageret, kunsthåndværk og
kunstudstilling på KulturkasernenÆglageret,
Naturskole, Hamam Venedig, Søbadet,
Stranparken.
 Arrangementer på kulturkasernen,
udstilling, teaterrødderne
 Kunsthøjskolen Svinninge
modeljernbaneklub Naturhøjskolen
Bognæsskoven Knudsskoven
 Æglageret o.lign.
 Æglageret
 Mørkøv Kino, mange kirker, Dragerup
Marina, Orø Vikingedage
 æglageret
 Æglageret og forskellige gallerier
 Holbæk Jazzklub
 æglageret
 Holbæk Art. Fjordstien.
 Art door cafe med steen langvads unikke
skulpturer
 Gavlmalerier. Havnen.
 kirkerne må I ikke glemme - de er store
kulturhuse ned en lang historie, desuden
Åmosen og Mørkøv Kino
 Tveje Merløse og Skt. Nikolaj kirker og
Æglageret
 Nr. Jernløse Mølle. Strandparken.
Omkringliggende skove. Fugletårnet i
Løvenborg. Løvenborg Slotspark
 Isrosen om vinteren.
 Tadre Mølle
 Der er jo også et liv uden for Holbæk By.
Mørkøv Kino, Nisserne, Møllen i Skamstrup
og Højskolen i Jyderup
 Svinninge model jernbane
Modeljernbanen i Svinninge, halfester

Maglesø, naturskolen og naturarealer
 Området ved maglesø
 Skovene omkring byen: Knud skov,
Torbenlund/naturskolen, Dragerup og
Eriksholm skovene m.fl.
 Naturpark Åmosen Holbæk Marina med
restaurant Herregårde incl herregårdslandskab
Klatreparken
 Klatreparken Tyrkiskbad
 Klatreparken , Venedig, kulturkasernen ,
isrosen,
 Klatreparken, Sidesporets aktiviteter (isrosen,
venedig mv)
 Klatreparken
 Klatrebanen Naturskolen
 Har hørt om klatreparken
 klatreparken  Klatre i trætoppe, gocart, m.v. Lystfiskeri
bruger jeg en del...
 Klatrepark Isrosen Æglageret
 klatrepark

Orø, Tuse Næs m.fl.
 Orø: Pinseloppemarked. Midsommerdage.
Standup i forsamlingshuset. Ø dag
 Fjordstien - cykelsti til Tuse å
 Orø med alt hvad dertil hører.
 Orø
 Gåtur langs fjordstien
 Orø
 Kunst udstillinger på Orø samt musik
arrangementer også på Orø
 Tuse Næs.
 Huset på Næsset (Udby) der er et smukt
restaureret over 100 år gammelt elværk og
mølle. Flere forskellige gallerier.
 Huset på Næsset
 Huset på Næsset. Tuse Næs
kunsthåndværk. Skovene på næsset.
Andelslandsbyen. Skt. Nikolaj kirke.
Lageret.
 Hestebedgård på Orø. Mølle og skolestue i
Skamstrup.
 Har, - med gæster, - deltaget i
sommertogter med Orøfærgen, samt
rundtur med de fire færger. Dette har
været store oplevelser for f.eks.
udenlandske gæster.
 Hestbedgård det gamle vandværk alt
sammen på Orø hvor jeg bor

Idræt/sport
 Tuse Hallen, Tuse idrætsanlæg og
foreningslivet der.
 Sport arrangerementer ..løb cykling
etc....event der involvere sport
 Holbæk Golfklub Marinaen Søbadet
Strandparken
 Go-kart banen. Holbæk Gl. Havn
Strandparken med badeanstalten og tilhørende
aktiviteter
 Svømmehallen, isrosen, markedet foran
kulturbiografen

Butikker og restauranter
 Aftenåben i Holbæk by
 ja butikker er da også mangfoldige men
dårligt med p forhold som de er besluttet
 Cafè Habibi i Jyderup er en kulturattraktion
af det usædvanlige og på usædvanligt
initiativ. Vandrerhjemmet og søbadet.
 Vandrehjemmet, Klatreskoven, Hamam bad
og velnes.
 Hotel Sidesporet (Vandrehjemmet)

Havneområdet og tilhørende muligheder som
tyrkisk bad
 Stranden Skt. Nikolai Standparken Hamam
 Hvis attraktioner er steder, så Søbadet,
Hamam, Strandparken, naturskolen, Sølyst,
Huset på Næsset, Tuse Næs Kunsthåndværk,
Kulturkasernen, Svinninge mobiltog, Mørkøv
Kræmmermarked..
Derudover en masse
oplevelser som træskibsfestival, Holbæk
Musikalske Aftener, koncerter, amatørteater

Øvrige
 Frivillighedscentret
 Samtalesalon - det nystartet koncept, er
selv med til at arrangere. Div.
løbearrangementer i lokalområdet.
 LevelX i Holbæk på adressen: Østerled nr.
28 E, 4300 Holbæk
 Sygehuset er også vigtigt! En passiv
tryghed
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osv.
Havneområdet og tilhørende muligheder som
tyrkisk bad
 Strandparken - ikke en rigtig attraktion men
selve parken er skøn!
 Tyrkisk bad, fælleden, strandparken
 Søbadet
 Tyrkisk bad
 Holbæk Hamam, Søbadet Venedig, Naturskolen
 Tyrkisk bad, Holbæk Havnemarked, gavlkunst i
byen, Æglageret, klatreparken, og så ved jeg,
at lokalområderne udenfor Holbæk by også har
flot natur, kulturtilbud, koncertet og lignende.
Det hører man bare ikke så meget om...
 Badeanstalten og stranden ved den gamle havn
 Tyrkisk bad. Klatrepark.
 Foreningen Sidesporet - Kurbad og
klatreparkStrandparken parken, Søbadet
Venedig, Holbæk Marina, Holbæk Golfklub,
Naturskolen ved Ladegården/Knudskoven,
Dragerup skov ved Søminestationen, Vandets
dag på rensningsanlægget,
 Tyrkiskbad, badeanstalten, Holbæk strand, div.
sportshaller og tilhørende baner, strandparken,
Tuse kolaug, Tuse kirke med kalkmalerierne,
 Holbæk Marina, Bognæs-skoven med strand,
Søminestationen, Golfbanen
 Sidesporet er godt Orø
 Når der er forskellige arrangementer omkring
Strandparken og Havnefronten
 Strandparken er en dejlig park med
aktivitet/underholdning særligt i
sommermånederne. Så er der jo også et
Tyrkisk bad.
 Badeanstalten, Hanam(tyrkisk bad), Holbæk
Fælled, Klatreparken i Knudskoven
 Bystranden
 Havnen er i sig selv en attraktion
 strandparken
 Søbadet,
 Marinaen. Hamammen. Naturskolen. Havnen.
 Sidesporets "bad" - husker ikke navnet
Klatreparken Kunsthøjskolen
 strandparken
 Holbæk sejlklub og Holbæk golfklub
 Isefjord cruises - Vikingetræf (Orø) - Orø
midsommerdage - Orø-dagen Kulturbeholderen (Orø) etc.etc.

 Jeg har besøgte Pinseevent i 2014 og 2015.
Øvrige
 Dorthealyst heste opvisning, der kommer
jeg jævnligt
 Legeland som var i stadionhallen .. Det
skulle vi ha i holbæk
 Jobcenteret:-)
 Nej
 Nej
 Jeg har hørt om dem alle -kommer der ikke
 Nej
 ved ikke
 Kommer an på hvordan attraktion defineres
 Nej, og det er desværre også en tynd
omgang
 Mange mange andre dog er de nævnte i
spørgeskemaet de eneste kommunen
promovere desværre
 Som borger i Holbæk Kommune - bosat i
Jyderup viser ovenstående med al
tydelighed at fokus er centreret om
Holbæk... Trist og sørgeligt.
 Hvorfor er det kun attraktioner i Holbæk og
ikke omegn landsbyerne, der er jo også
huset på næsset, turlandet Tuse Næs, osv.
hold nu op med at udelukke omegnen.
 Pudsigt nok handler det altid kun om
Holbæk by og omegn. Vi har også en biograf
i Mørkøv. Vi er faktisk nogle i Holbæk
Kommune, der ikke bor i Holbæk og gerne
vil have en by med mange muligheder.
 Jyderup Højskole Foreningen Skamstrup og
Omegn Skamstrup Mølle
 Jyderup Højskole, Café Habibi, Mørkøv Kro
(Musik), Torvedage i Jyderup, Naturpark
Åmosen som de bedste eksempler
 Kender byen som helhed
 Elisabeth fritidscenter. spiller med ved
Bowlls

Hvorfor opsøger du sjældent eller aldrig kunst- og kulturoplevelser? (Biograf, teater,
museum, kunst i det offentlige rum, koncert og lignende) Andet – angiv venligst
 Tiden prioriteres på sommerhus
 Nyder fritiden på motorcykel og camping
 Dovenskab desværre
 Prioriterer hest, som er dyrt, men min interesse
 er besværet pga handicap, bopæl med ringe offentlig transport, prioritering af formål ved brug af
Flextrafik ture. Har 2 børn og børnebørn, der skal besøges. Og sådan et besøg kan vel
katalogiseres som et led i min kultur ikke at afskære sig totalt fra sin familie, selvom jeg kun har 2






aktive hjerneceller og et par ben i udu.
Sygdom i familen
er handicappet.
tteger ind til hovedstaden
Helbredet er ikke godt nok til det.

Emne: Udeliv og idræt- Aktiviteter udendørs
Hvad er årsagen til, at du ikke er fysisk aktiv udendørs i din fritid? Andet – angiv venligst:
 Har et lille barn så prioriterer dette og tiden er knap
 Sygdom
 Jeg er rigeligt aktiv i mit arbejde
 fysikken, gider ikke
 sygdom kan max gå 50 m med støtte fran min mand
 handicap
 Kan desværre ikke, pga. kronisk sygdom.
Hvor tager du oftest hen (når bil eller offentlig transport anvendes til at være fysisk aktiv
udenfor)? Andet – angiv venligst:
Naturen – skov og vand
 Munkholm-skoven, Holbæk fjord
 Hvalsø skov eller Roskilde tennisklub
 Skoven
 Fælleden Naturskolen Munkholmskoven
 Munkholmskoven eller fælleden
 Skovområder, havnen, strande
 Ud at ride i mit nærområde. Når jeg tager
bilen er det for at få hesten med i skoven
 Skoven eller havnen
 Skovene omkring Jyderup
 Skoven i bognæs
 Fælleden shelter bjergmarkskolen
 Fælleden
 Naturskolen, stranden, legepladser,
skøjtebanen
 Skove eller lignende for at løbe
 Munkholm skoven
 Skoven
 I nærheden af hvor jeg bor (fælleden)
 Jeg cykler i lokalområdet/ til nabobyerne.
Nogen gange tager jeg bilen til
træningscentret. Går rundt om skarridsø
eller oppe i byen.
 ud i naturen
 Strand og skov
 strandparken, knudskoven, holbæk strand
 På jagt og til træning med min hund.
 Munkholmskoven og bognæsskoven
 Holbæk fjord, Knudskoven eller Maglesø
 Fælleden, munkholm
 munkholmskoven eller strandparken
 Strandparken
 Ud og fisker
 Holbæk fælled
 Skoven
 Munkholm skoven, havnen og Maglesø

Naturen – skov og vand
 Knudskoven
 Lade gårds skoven og fælleden
 I skoven
 skoven, munkholmbroen, tadre mølle,
stranden
 Et sted langs fjorden, gerne med skov
 i skoven
 Fjorden Kitesurf
 Jyderup Skov - Mountainbike Elværket, for
at spille musik
 Havnen, skov
 På Holbæk marina
 Jeg løber ved fjorden og træner i Gotofitness
 Havnen for at sejle, i bil da offentlig transport
er håbløs
 Skoven, fællen og andelslandsbyen
 Gåtur ved fjorden
 Sanddobberne
 Til Holbæk marina
 Venedig, munkholmskoven, rye skov
 I skoven
 Dragerup skov, Knudskoven, Strandparken
 Gå/løbe/cykelture i mit lokalområde.
 Torbenfeld skov
 Havnsø havn
 Ned til Fjorden
 fjordstien
 Skoven
 Bogmæs skoven
 vandet
 Munkholm skoven og stran/molen i holbæk
havn
 Skoven, eller strandparken i Holbæk.
 skoven eller strand
 I nærområdet eller Asnæs (udenfor
kommunen)
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Naturen – skov og vand
 Cykeltur til byen. Cykeltur i skoven. Gåtur
ved vandet/Munkholmboen.
 Løber fra søbadetvenedig eller
munkholdskoven
 I skoven
 Ud til skoven
 Munkholmskoven, Knudskoven. Sejler fra
Holbæk Bådelaug.
 I skoven eller til nogle af de mange fine
steder rundt om fjorden
 Skoven
 Fjorden
 i skoven - åmosen - hal-sport m.mTNKR, i
skoven. Desværre er der ikke ridemuligheder
her hvor jeg bor, da alt natur omkring er
privatejet(Bjergbygård) og han deler bestemt
ikke med heste. Da der køres alt for stærkt
og uden hensyntagen til heste på de offentlig
veje er det desværre en mulighed som vi
stort set altid fravælger.
 Løber i Knudsskoven
 Maglesø, skoven omkring søminen,
munkholm broen
 Vesterlyng Havnsø eller hønsingelyng
 I skoven og skarresø. Ofte på legepladser
med børnene.
 Fjordstien Skovene Vandet
 knudskoven, maglesø og vesterlyng Havnsø.
 Strandparken, langs vandet og Naturskolens
område og ikke mindst Tuse Næs
 Søbadet Venedig
 I hverdagene gåture i og omkring Holbæk. I
weekenderne på vandringer i forskellige byer
mest på Sjælland.
 I Skoven
 På cykelture rundt i kommunen, i biografen
og på forskellige spisesteder
 Skoven
 Bognæs
 Holbæk fælled eller Tølløse hundeskov
 standengen - dragerupskov
 Ud til kysten og Rokluben
 Til naturskønne steder i Odsherred
 Til marinaen og cykeltur fra Holbæk gennem
Dragerup. Til Munkholmbroen og skovene og
vandet deromkring.
 Skov eller svømmehal
 I skoven, gåture
 På FDFgrunden i Ugerløse
 Cykling og jagt
 Brorfelde & Ulvsborg i Asnæs
 Ud i den lokale natur, Knudsskoven,
Marinaen, fjorden, andre grønne steder i
nærheden
 orø havn
 Løber en tur i nærliggende skov
 lystfiskeri på kysten Røsnæs Kalundborg
 I skoven ved Torbenfeldt
 I skoven

Naturen – skov og vand
 Går tur i nærområdet
 Havnen i Holbæk Skoven i Tølløse
 I skoven
 Natureskolen, legeplads, stranden
 Hundeskoven i mørkøv, og på tuse næs,
kysten eller skovene ved jyderup/ dønnerup,
torbenfeld
 Vores skove og fjorden
 I Tølløseskoven eller går en tur i nærområdet
 Går ture og cykler ture i skoven og langs
fjorden (fra Stenhusvænget hvor jeg bor).
Kan kører til et sted og gå derfra.
 Knabstrup skoven, og skovene omkringI
skoven
 Bognæsskoven
 Stranden, skov, naturen, Bjergsted bakker,
lammefjorden
 Ind til havnen
 Fjordstien og skovene ved fjorden
 skoven
 Fjorden (Dragerup Havn) eller skoven
 Gyrstinge Sø - kilden Haraldsted sø  Ud i skov og hvor der er udendørs
træningsobjekter
 Stranden
 Marina
 Bognæs Dragerup Eriksholm Skov
 Skoven
 Havnsø Havn Holbæk Tennis
 Skov
 Holbæk fælleden munkholmbroen og ved
fjorden
 Go2Fitness
 Ud at se omegnen i tuse.
 Tempelkrogen,skov
 Går ture i nærområdet eller i skoven
 Bildsø Fredskov og Allindelille Fredskov
 Går tur med hundene omkring Knuds Skov
 Bredetved Strand
 Hvalsø skovene
 I skoven, eller på fælleden.
 Går ture i området
 Fjordstien. Knudskoven
 Til fjorden
 Skov og golfbane
 til skove
 Gå tur ved fjord, Dragerup skoven, fælleden
Varmtvandsbassin Danseforening
 fjorden
 Ud at fiske
 Løbetur langs fjord eller på Fælleden
Holbæk golfklub
 Holbæk´s havne miljø. Lagegårdsskoven
Munkholmbroen
 Løbetur i Svinninge - langs fjorden i Holbæk fælleden
 Vandreture både i Holbæk, Odsherredes
kommune og mange andre steder på
Sjælland

Naturen – skov og vand
 Eriksholmskoven, løber hjemmefra
 Skov eller fjord
 Skoven ved Aggersvold
 Holbæk Marina, Dragerup Vig, Holbæk Kajak
Klub, Finsings Plads, Hørby Havn, Hørby,
Bognæs Skoven
 Munkholmskoven, Holbæk bymidte, Havnen
 vesterlyng, motionscentre, munkholmbroen
 Går/løber i lokalområdet
 Cykler forskellige ruter
 Naturen i området
 Ned og gå langs fjorden. Området omkring
Andelslandsbyen FælledenTølløse skoven
 Høve hundeskov som er den nærmeste når
man bor i svinninge
 I skoven ved sømilestationen eller i skoven
ved naturskolen
 Torbenfeldt og knabstrup skovene
 Fælleden og Hundeskoven i Bognæs
 til en strand eller skov
 De grønne områder omkring
naturkirkegården og stadion; om sommeren
oftest marinaen
 Munkholmskoven
 Skov. Nærområdet hvor jeg bor.
 Til Holbæk fjord -Øresund - og ellers forsk.
ture
 Med bil til En af strandene i Odsherred - Hvis
rundt i byen, så cykel inden for tre-fire km.
 skarresø
 Holbæk Kajak Klub samt skove og
naturområder i hele kommunen og i
Odsherred.
 I skoven, stranden Tusenæs Til Holbæk
 Skoven ved Eriksholm.
 Fjordstien Munkholmskoven
 Munkholmskovene
 Hagested lokalområdes stisystemer. Avdebo
Plantage. - Stisystemet fra Mårsø til Holbæk
 Natur og byen
 Naturen skove og søer i den nærmeste
omegn af Ugerløse
 Kører rundt i kommunens dejlige natur og
går ture hvor der er smuk natur i skov eller
ved vandet
 Skovene ved Torbenfeld
 Bognæs skoven Gåture på Tuse Næs
 til Holbæks opland og Odsherred
 Jyderup skov v/Vig
 skovene - fjorden- gåture i Tjebberupområdet

Naturen – skov og vand
 Slagslunde skov i Nordsjælland
 Skov og strand
 Skov og strand
 Skov - strand
 i forskellige skove!
 Tølløse skov
 Skoven ex. Munkholmskoven, men også
andre vandreområder i Odsherred - kan
anbefale bog/kort: Vandringer i Odsherred
(25 afmærkede vandreruter) og "Find vej
skoven"-ture
 i naturen
 Hønsehals- og Bognæs skovene. Natura 2000
området i Udby Vig.Går og cykler på Tuse
næs Bassin træning i Avedøre gymnastik i
vand (det findes ikke i Holbæk ) ærgeligt
 I Skjoldenæsholm eller Skoven i Hvalsø
 Naturkirkegården, fjorden, Fælleden, Østre
Anlæg, byens mange stisystemer,
Munkholmskoven
 På vandet.
 Ud i naturen
 til stranden eller i skoven
 Er sejler og fritidsfisker. Dyrker skydning og
er meget aktiv i min have og drivhus.
 Jeg cykler og går i omegnen af Jyderup
 Havnen
 vandre i by og natur
 Strandengen
 Munkholm, Tissø, Tuse Næs
 Skovene og kysten.
 Kører ud i naturen i egen
 Vandrer på Isefjordsstien
 cykler meget - roklub - ordner have
 går ture
 På Fælleden, Nyvang, i skoven ved Holbæk
Naturskole og stien mellem centrum og
Marinaen
 går tur til hagestedbroen og går tur i skoven
 Til skovene i Jyderup og skoven ved Kårup
klint!
 til løbetræning hlmk
 Gå ture - strandstien, skoven, naturskolen
 Skoven v. Munkholmbroen , Eriksholm. Tuse
Næs.munkholm broen området omkring hvor
jeg bor
 Området ved Munkholmbroen, Brorfelde,
Bognæsskoven, Holbæk Fjord
 Munkholm, Ejby området(dejligheden)
 Munkholmbroen, Strandparken

Byen
 Kalundborg og Holbæk.
 Holbæk.
 Holbæk by
 Til Holbæk, jeg bor i Vipperød eller går ture i
Vipperød
 Kbh/ Rørvig Oddsherred

Golf
 Golfbanen, parkeringspladsen ved indkørslen
til skoven ved Søminen, Bognæsskoven
 Midtsjællands Golfklub, Kvanløse
 Dragsholm Golfklub
 På golfbanen I skoven
 Golfbanen
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Byen
 Storkøbenhavn
 Holbæk
 Holbæk by og Løvenborg
 Til Holbæk, Munkholmskoven
 Slagelse og Undløse
 til en anden kommune
 Til byen og havnen
 Holbæk centrum
 Roskilde, København, Holbæk
 Til København og Roskilde også til Nykøbing
Sjælland
 til byen

Golf
 Golf, tur iskoven træningscenter, gymnastik,
cykelture.
 Golfklubbeb
 På golfbanen.
 Holbæk Golfklub
 Golfbanen el. Naturskolen


Andelslandsbyen
 Andelslandsbyen
 Andelslandsbyen Maglesø Kulturbiografen
 Andelslandsbyen. Skovene omkring Holbæk.
Havnen. Centrum

Andelslandsbyen
 Andelslandsbyen
 Andelslandsbyen
 Andelslandsbyen

Fitness, svømmehal, haller m.m.
 Fitness, fodbold
 Multi motion, munkholmskoven, fælleden,
dragerupskoven/søminestationen
 til Holbæk centrum eller i multi motion
 Til et træningscenter i nabobyen
 Multimotion i Holbæk
 Tuse Hallen, Vipperød Hallen, Stenhus
Løbebane
 Gislinge boldklub og roskilde badene
 Tennis og Fjorden
 Volley ball i Kundby gymnastikforening om
vinteren
 Til træning i løbeklubben
 Til fodbold, eller bare ud i naturen
 fitness center eller skov
 fitness center
 Til undervisning i gymnastikforeningen
 Go to fitness
 Hallen
 Fitness
 Loop, Eriksholm skoven, fælled i holbæk,
Stien langs fjorden fra marinaen til
Strandparken, Strampestien , Dragerup skov,
Knudskoven.
 Hallen på seminariet
 Træningscenter og pétanque baner i Vipperød
og på Højen
 Loop i Holbæk
 LOOP, skoven, vandet
 Gislinge boldklub
 Jyderup hallen
 Lokalt fitness- center
 Til Gymnastik hos Per Lind
Fysioterapicentet.Vinterbader på Venedig,
naturen omkring i Hollbæk og i Odsherred
generelt.
 Fittnes i Svinninge
 Mørkøv hallen eller cykler en tur
 Go2fitness

Øvrige
 Ballroom i Stigs Bjergby
 Schæferklubben i Tølløse eller
rottweilerklubben i Kundby.
 Hundetrænings plads i Tølløse
 Eiby til at gå tur. Parkerer ved kursuscenter.
Ryggår.
 LevelX i Holbæk på adressen: Østerled nr. 28
E, 4300 Holbæk
 Til mine heste
 Rideklubben AAGS
 ridehus
 Til Ågerup, hvor min hest står opstaldet
 Jagtklub, marinaen, fodbold, tennis,
gymnastik
 Tager bussen kører en runde for at se noget
nyt
 Bus til / fra Holbæk, for arbejde og fritid
 i biografen
 Biografen og cykelture i byen og langs med
fjorden
 Holbæk teater
 City 2 der er legeplads inddør for Børne eller
legeland i Slagelse eller Næstved
 Indkøb
 Hvor jeg føler for
 Det kommer virkelig an på årstiderne, el
hvad hjertet begære, el f.eks når der sker
noget særligt så som Mørkøv
kræmmermarked, el koncert et sted.
 Ved ikke
 Holbæk Roklub
 Sejlklub og roklub
 Cykelklub
 Kif
 Ledreborg
 Bybjerg
 Ordrup, Veddinge eller Maglesø
 Odsherred eller området omkring Brorfelde
 Fra Mårsø til Holbæk

Fitness, svømmehal, haller m.m.
 finescenter og skov
 Hørve hvor jeg dyrker gymnastik, da der ikke
er et tilbud i Holbæk for folk i min alder, og
bilen til fitnessworld
 3 gange om ugen V:H:G i Hørve foruden gå
ture i mit nærområde.
 Svømmehallen, Fitness center
 Svømmehallen og på stranden
 Nykøbing sj svømmehal Cykelture
 Svømmehallen


Øvrige
 Udby
 Vinter Venedig
 Kr. Eskilstrup og Tølløse
 kUNDBY
 Tuse Næs
 Sommerhus
 Sommerhus, Ellinge Lyng. København.
 Sølyst Højskole i Jyderup og ud i de
omliggende skove langs med Skarridsø af og
til ud på Vesterlyngen eller Sanddobberne
ved Dragsholm
 Bil

Hvad kunne få dig til oftere at være fysisk aktiv udendørs i din fritid?
(Sæt max tre kryds) - Andet, angiv venligst:
Bedre forhold (stier, cykelstier, faciliteter
m.m.)
 Ville ønske fjordstien ikke var så isoleret, så
man kunne dreje af og gå i en kortere rute i
en cirkel, så Man ikke skulle gå den samme
vej tilbage gå
 Flere ridestier. Skove hvor der er gode
parkeringsmuligheder med trailer.
 Udendørs trænings faciliteter i jyderup, natur
fitness
 Flere shelterpladser og vandrestier i
lokalområderne
 bedre asfalt og bedre cykelstier - især
cykelsti på Kattegatsvej imellem Bispehøjen
og Holbæk Have
 bed adgangsforhold f.eks. stier i landskabet
der kunne give adgang til private skove
 Bedre/flere cykel- og motionsstier. Både
mellem byerne og i naturen.
 Fortov og cykelstier herude hvor jeg bor ved
rønnekilde
 Cykelstierne trænger til at blive ordnet (uden
huller og ujævnheder!)
 Flere muligheder for/bedre adgang til naturen
fx i form af stier på landet, som forbinder
lokalområder.
 afslappende stole omkring fjorden, hvor
stikket kan hives ud.
 flere koncerter udendørs eller holbæk for
fulde sejl tilbage
 Bedre og flere cykelstier ad landeveje.
 Stier, både cykel, ride og gangstier
 bedre stier fri for trafik
 Flere sraldespande til hundeposer og andet
affald
 Cykelstier tak!!!
 Udendørs fitness redskaber langs fjorden - og
ikke henne midt i byen op af Havnegrillen...!
 Bedre cykelstier i HELE kommunen, også
udenfor bygrænserne!
 flere cykelstier

Bedre forhold (stier, cykelstier, faciliteter
m.m.)
 flere stier og broer over jernebanen
 Endnu flere cykelstier i kommunen.
 gratis udendørs fitnessmaskiner som man ser
i udlandet. Ved godt Holbæk har få på
havnen, men MANGE flere.
 Et mountainbike spor
 Vedligehold og etablering af flere simple stier
fx i Tølløse skov - måske også et ishus
 Cykelruter, stier uden biler
 rabatter eller fortove eller løbestier på orø
 stier i det åbne land - helst rundture
 Flere stisystemer og flere cykelstier.
 Flere cykelstier til og fra landsbyerne, så man
ikke skal cykle på de stærkt trafikerede
landeveje
 mere fritidcykelstier = øget sikkerhed
 Bedre Cykelstier, de er sgu slemme.
 Stier og tilhørende bænke er dårligt
vedligeholdt, og om vinteren er stier ofte
oversvømmede.
 Cykelstier
 CYKELSTIER omkring Ugerløse og Undløse
 MTB Stier i skovene
 Flere cykelstier
 Gangsti tæt på mit hjem, der er jo 0 stier her
 Cykelstier på tuse Næs
 Mulighed for at leje bordtennisbaner på
timebasis
 cykelstier , generelt - det er utrygt at cykle
på vejene i mit område
 Bedre, sikrere, sammenhængende "veje" for
cyklister, så cykling til alle gøremål ganske
enkelt er en del af hverdagens færden
udendørs, uanset målet for cykelturen.
 Flere cykelstier
 Bedre cykelstier bl. a. på Havnevej!!!!!!!!!!!!!!
 Vedligeholdelse af Regionalstien fra Hjembæk
over Jyderup og ned til Kongskilde syd for
Sorø
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Bedre forhold (stier, cykelstier, faciliteter
m.m.)
 flere offentlige ridestier
 Flere ridestier
 At kommunen etablerer nye stier til
erstatning for alle dem, der forsvinder (men
det gør kommunen jo ikke pga. modviljen
mod ekspropiation)
 En mountain bike bane - ligesom i Geelsskov
 En Multiarena
 Vi kunne godt bruge cykelstier - eller 2 minus
en stribning så vejene ikke kun er for biler

Bedre forhold (stier, cykelstier, faciliteter
m.m.)
 der er bare mangel på natur oplevelses
steder i Holbæk
 Flere øde områder uden flere gæster
 at toiletterne ved Marinaen var åbne for alle
og ikke kun dem der har en kode
 bedre CYKELSTIER, vejbelægninger og
helbred
 Cykelstier omkring Ugerløse (til Tølløse og
Holbæk)

Mere tid
 Mere tid
 Mere fritid
 bedre tid
 mere tid
 Jeg er enlig mor og har gennemsnitlig
arbejdstid til kl 15.30 hver dag, så der
mangler timer i døgnet.
 Mere tid
 Mere fritid
 Flere timer i døgnet
 bedre tid :)
 Mere tid i min hverdag
 Mere tid i dagligdagen
 tid
 mindre forpligtelser I weekenden. . .
 mere tid
 Mere fritid

Mere tid
 Mere tid
 mere tid
 Mere fritid
 mere tid til kun mig
 Mere fritid
 mere tid
 Mere tid i hverdagen
 mere fritid
 mere tid
 Egen tid er begræsningen
 Mere fritid
 Mere fritid
 mere tid
 Mere fritid
 jeg har ikke mere tid - er ofte aktiv
 Mere tid
 mere fritid

Bedre helbred
 et bedre helbred (har dårlig ryg)
 ikke så aktiv pt pga "benproblemer"
 bedre helbred!
 Et bedre helbred
 Bedre helbred
 bedre helbred
 Bedre helbred
 Bedre helbred
 bedre helbred
 At jeg ikke havde haft så mange fødselsdage.

Føler sig aktiv nok
 synes jeg er aktiv nok udendørs
 Føler jeg er aktiv nok
 Synes nu jeg er aktiv nok
 Har ikke behov for at mere aktivitet udendørs
 kan ikke være mere aktiv da jeg er det hver
dag
 Jeg er aktiv mindst 3x om ugen.
 Er meget aktiv
 er rigelig aktiv

Godt tilfreds med mulighederne
 Jeg er godt til Freds med mulighederne
 Jeg er vældig tilfreds med mulighederne
 Jeg mener der er gode muligheder for nemt
at komme frem til aktiviteterne jeg bor i
midtbyen og cykler ofte til de aktiviteter jeg
dyrker

Øvrigt
 kommentarer fra deltag folk
 Betale mindre i skat.
 Flere event i Munkholm skoven end i dag
 Speciel hjemmeside med sådant indhold for
os 60+
 mindre larm på blandt fitnesscentre
 Jeg kan ikke svare på dette spørgsmål pga
mit handicap, men jeg er altid udedørs hver
dag i kortere eller længere tid
 ældremotion ordning som Roskilde
 ønsker at bo centralt i byen
 At man var fri for mountainbikeløb i skoven
 Mindre dovenskab efter arbejdet
 noget hvor man kan træne alene
 mere handicapvenligt

Øvrigt
 mulighed for at komme til at træne sammen
med andre som har samme problemer
 Fiske ture i Isefjorden
 Hvis en eller anden sagde "kom så"
 jeg har altid motioneret alene. nu da jeg er
pensionist motionerer jeg sammen med min
mand.

Hvilke af følgende rekreative naturområder har du inden for det seneste år besøgt for at være
fysisk aktiv – Andet, angiv venligst:
Naturområder
 Kongsdals skove
 Knabstrup skoven, torbenfeldt mv
 Knudskoven
 Torbenfeldt og Knabstrup skovene
 Torbenfelt skove
 Hundesov
 Bor i Syvendeskoven
 Gyrstinge skov og sø samt Skjoldnæsholm
 Torbenfelt - bor selv i skov
 Fjordstien
 Trampestierne omkring Kirke Eskilstrup,
landeveje i området m.v.
 Eiby, Ryggår
 Naturskolen
 Løvenborg
 Stien langs Tuse å
 Hønsehals
 Munkholm
 isefjorden
 Tuse Næs
 Det fredede område, Udby Vig på Tuse Næs.
Hønsehalsskoven.
 LAMMEFJORDEN
 Marinaen/ har sejlbåd
 Naturskolen
 Løvenborg
 Hagested lokalområdes stisystemer
 knøsen ved mørkøv

Naturområder
 Tuse Næs
 Naturskolen
 Vesterlyng
 Tuse Næs
 strandarken
 tårnstien ved Ladegårdsparken, Fælleden
 stisystemet i Svinninge Strandengen ved
Strandmøllevej og byen
 FÆLLEDEN
 Fæleden
 Fælleden
 Holbæk Fælled og Strandmøllevej
 Holbæk fælled
 Fælleden
 Fælleden
 Holbæk fælled
 Holbæk Fælled
 Holbæk fælled især
 Holbæk Fælled
 fælleden
 Fælleden i Holbæk, Maglesø
 Fælleden
 Holbæk fælled
 Fælleden
 fælleden
 Fælleden i Holbæk
 Fælleden

Orø







Øvrigt
 Skøjtebanen hele vinteren (Børnene)
 Midtsjællands Golfklub, Kvanløse
 Gik til varmtvandsgymnastik i
svømmebassinet i Birkervænget 1, Holbæk i
årevis. Dette bassin valgte Region Sjælland
at lukke til stor skade for over 200
gigtplagede personer, der ved disse 45
ugentlige minutter i det varme vand kunne få
en smule lindring for smerterne. Det var en
rigtig uklog beslutning af Regionen at tage.
Regionen ser også gerne, at vi borgere
sætter medicinforbruget ned. Så er det da så
ulogisk at lukke for det varme vand. Har
Regionen mon tænkt sig at dyrke
champignons i det tomme bassin nu?










Orø
Orø, Knabstrup skovene
Orø
Orø
Orø
Orø natur, snavemolen, orøforsamlingshus,
trampestierne
Orø orø's natur
Orø
Orø
Trampestierne på orø
trampestier veje hal motionscenter orø
Trampe stier på Orø
Orø - Birkegårdens Haver.
Orø
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Øvrigt
 Strandene
 Havearbejde og leg med børnebørn på
matriklen
 golfbaner
 Jeg opsøger ikke fysisk aktivitet.
 legepladser med børn
 Cykler mange ture
 Golfklubben
 i bil ikke særlig aktiv pga dårlige
ben/cykelstier
 omkring Jyderup

Emne: Udeliv og idræt - Aktiviteter indendørs
Hvordan transporterer du dig oftest til idrætsfaciliteterne? – Andet, angiv venligst:
 Færge fra Orø
 Til hest
 Lidt svært at svare på, idet golf er i bil, men andet på cykel.
 I nærområdet gående til gymnastiksalen - i Holbæk i bil
 med Rollatorhjælp

Emne: Brug af byen

Hvad er vigtigst for dig i den by, du bor i eller ved – Andet, angiv venligst:
Natur og miljø
 at der etableres vandrestier som giver
spændende naturoplevelser, og som samtidig
forbinder min by med de opstødende
lokalområder
 Den ligger tæt på torbenfeld skov
 Naturen
 her lå huset, og luft omkring os
 at den er tæt på vand og skov
 Velfungerende, historie, let adgang til
naturen om kåring byen
 Adgang til natur
 At der er stille
 At man kan gå ud af sin by uden at gå ad
landeveje
 tæt på natur og hav/fjord
 At den ligger midt i smuk natur der ikke er
spoleret
 skov og vand

Natur og miljø
 At den er ren og der ikke flyder med affald og
ukrudtet står højt langs veje, på fortove og
langs husmure. At der er skraldespande
opsat alle de steder man kan færdes i
naturen, så man kan komme af m. f.eks.
hundeposer.
 naturen lige rundt om Jyderup
 At byen ikke ødelægges som havnen er
blevet af spekulationsbyggeri
 Naturen omkring
 At den er ren. Der er alt for meget affald og
cigaretskod rundt omkring
 At den er ren
 er rengjort
 At byen holdes ren
 Gode muligheder i naturen
 RENLIGHED ER MEGET VIGTIG
 at byen holdes mere ren og vedligeholdt
(brug unge i ferien og personer på
kontanthjælp

Familie, relationer og lokale
institutioner/indkøbsmuligheder
 Gode børnepasningsmuligheder
 Min familie og venner bor her...min
barndomsby
 Tilflyttere fra Kbh til holbæk udelukkende pga
bedsteforældre bor i Holbæk
 Mine børns og egne relationer
 afstand til familie/venner
 Gode naboer
 Der er mennesker, jeg kender. Jeg har
mulighed for indflydelse. Omegnen er smuk
 at der er skole / institutioner og et sundt
miljø at forsømte huse blir dømt ude
 Indkøbsmuligheder
 Indkøbsmuligheder
 gode indkøbsmuligheder
 At der er liv, herunder forretnings/handelsliv, og omgivelserne er pæne, der
hvor man færdes, hvilket jeg ikke synes er
tilfældet p.t. i Tølløse

Transport, parkering og billige boliger
 Parkeringsmuligheder ifm haller
 Bedre forhold for cyklister og bedre
asfaltering
 parkering
 At det er let at komme rundt i med bil
 Bedre cykel- og rollatormuligheder (flere
ældre fremover)
 mangler ringveje
 Toget
 Lettere at parkere i byen og en time er
uforskammet kort tid på Algade. Lav det om
til 2 timer igen
 At den er tryg og sikker at færdes i på cykel
i- og i en radius fem km fra centrum
 Billige huse
 Billigt at bo.
 Stilhed & billig bolig

Kultur og fritid
 At der er noget at lave for børn
 udendørs koncerter f.eks havnefest eller rock
ved fjorden
 At der mulighed for at mødes i forskellige
foreninger
 At den har moderne sportshaller, herunder
ikke mindst en ordentlig svømmehal
 At der er indendørs steder at mødes med folk
, god infrastruktur ( forretninger)
 At der også er sportsmuligheder for dem som
ikke bruger baner, haller eller andre dyre
etablisementer
 Foreningslivet
 At folk har et sted at mødes til f. eks.
kulturelle arrangementer
 Gode idrætsfaciliteter og velvillighed fra
Kommunen
 Et meget rigt foreningsliv
 Musik og teater
 At kulturhuset Østergården må bestå, for her
foregår alle de nævnte aktiviteter
 lokale institutioner giver os gode muligheder
for lokalt sammenhold
 mulighed for indkøb, skole, fritidsaktiviteter,
offentlig transport
 Ville gerne svømme i en bedre svømmehal.
 Vi bor på landet og bruger kun byerne til
kulturelle formål og indkøb selvfølgelig
 vi har bibliotek, lægehus og station
 spise-/mødested som "Jarlen"

Andet
 Fjern nedlagte og ubrugelige huse
 hvis der var røgforbud ved udendørsservering
 mindre støj fra helikopteraktivitet over os
 At de faciliteter som er/bruges vedligeholdes
og ikke nedlægges.
 Geografisk OK i forhold til arbejde
 men pga fluer fra holbæk forsyning er det
svært
 jeg bor på orø, men tænker her på holbæk
 Bor på landet, tænk nu ud af byen
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Skov

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Skovene

Der er ro og naturen er smuk

Munkholm skoven

Det er et dejligt sted at gå eller løbe en tur i

Munkholmskoven

Der er smuk natur, og det er nemt tilgængeligt.

Den lille skov bag vængerne - for adgang til

det eneste tilgængelige skov

Fruerskov er for besværlig (farlig trafik på veje for
at komme derhen)
Strandparken, Knudskoven og skoven ved

Jeg løber der

Naturskolen
Nederskoven

Ro, fred og smuk natur

Knudskoven

Den gamle havn

Skoven

Fordi man både kan løbe og cykle med sine børn

Knudskov med Naturskolen

Der er så dejligt at gå en tur nog se på dyrene

Knudskoven

Nyder naturen og dyrene

Skoven

Fred, ro, dyr, højt til himlen, duft, frihed

torbenfeld skov
Skoven

Der er ikke så meget andet.

biblioteket og skoven

smuk natur

Knudskoven

Går der hver dag, flere gange om dagen, med min
hund

Skovområderne
Skoven
Skovene
Skovene

Naturen. Det siger sig selv.

Skoven

Fred, ro og natur

Rævebjerg eller Torbenfeldt og søerne –skov

dejlig natur

Skovene i nærheden. MEN det er farligt at cykle

Fordi det er det nærmeste natur at gå eller cykle i

dertil fordi der ingen cykelstier er eller nær
Undløse
Skoven

Natur.

Jeg kommer helst ikke til nogen by

Skovene omkring

Fordi skovene ligger meget tæt på byen og det er
let at gå fra by og ud i naturen-Skarridssø og
skov?

Skovene ved Dragerup og Munkholm

Kan iagttage naturen og være heldig at få det for
mig selv

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Skov

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Delhoved skoven og Skarresø

Der er fredeligt og flot natur

Den lille skov ved skolen.

Natur, ro.

Naturskole skoven og fjorden

Fordi det er smukt og til at være i på mange
måder

Løvenborgskov
Tølløseskoven/Slotshaven

Smuk natur

Skoven

Fordi omgivelserne er smukke og rolige

Skoven

Får nogle gode Naturindtryk

Skoven

Frisk luft og bevægelse, oplevelse af årstider,

bjerregårds skoven

et rigtig godt sted at lufte mine hunde

Det lille skovstykke ved Granly, og stier og

Naturelsker, går lange ture hver dag,

gangsystem.
Skoven

Giver ro og energi på samme tid

Fruerskov i nærhed af Vipperød

Der findes en gammel ruin Sigersholm i fruerskov.
Det er et underkendt gammelt fortidsminde fra
1200 tallet.

Skovene og de gamle villakvaterer

Der er smukt

Skoven og skarresø

Ro, fred og smukt

Naturen omkring Løvenborg

Der er dejligt.

Tølløse skov (Nederskov), Brorfelde, Maglesø

Byen har ikke mange smukke steder, så det må
være de daglige indkøb der afgør stedet til at være
Brugsen og Fakta

Skovbrynet og skoven

Det er hyggeligt og smukt.

Skoven

Kan løbe en tur

Knudsskoven, Strandparken

Det er tæt på, det er smukt og fredeligt

Skoven i Svinninge

Det er et dejligt sted at gå en tur

Sø og skov
Skoven

algade i holbæk

Skovene omkring

Fordi skove er godt at færdes i-

Naturskoven

fordi der er fred og ro men samtidig aktiviter

Fruerskoven, Vipperød by er meget kedelig

Der er skov

Nyvang, havnen, naturskolen .

Der er bare dejligt , man oplever noget , møder
andre mennesker. Jeg nyder at gå i skoven
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Skov

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Tølløseskoven

ro, gode gåmuligheder

Skoven

det er en flot skov vi har i byen

gangstier ved Tølløse slot og omegn

smuk natur, stille og roligt...

Skovene

Naturen - freden.

Knudskoven

Jeg bor der

Eriksholm skoven

Naturoplevelser, gode veje/stier

Knudskoven, men den er snart ødelagt med alle

fred og ro i knudskoven og hyggeligt at gå at se på

andre aktiviteter så roen og freden er helt væk.

vinduer på Ahlgade og ønske sig ting og sager,

Ahlgade var dejlig at gå en tur i men det var før

måske få en pølse eller en is

der blev lagt brosten over det hele, når man var i
bil var det dejligt med skråparkering og ikke som
nu parkering lands side af vejen. når man snakker
med andre folk nævner de altid det med
skråparkeringen som super dejligt, hurtig ind og
hurtig ud.
Holbæk Slots Ladegård/Knudskoven

Ro og fred

Bymidten
Algade og det nye havneområde ved

Hyggeligt, flot og mennesker

paradis/Suri/værftet
Hele byen er favorit
Markedspladsen (skaterbanen)

Børnene kan lege og skate

Mit eget kvarter med gode naboer der mødes på

Syvvejen

vejen og i hinandens haver og på fællesarealet
Mit hjem i centrum, den gamle bydel ved Holbæk

Der er noget historie, charme og forfald. Holbæk

museum og kirken. Fjorden og havnen.

er en utrolig uskøn by. Ingen byplanlægning og et
miskmask af bygninger og arkitektur. At gå langs
havnen viser alt dette.

Fjorden (i den østlige del af byen) og Holbæk by

Der er en smuk natur i rolige omgivelser. Som

(rigtig god handelsby)

handelsby har provinsbyen Holbæk et godt udvalg,
der langt hen ad vejen opfylder mine behov. Der
er også "liv" i bymidten i butikkernes åbningstid.
Modsat Randers, som er min fødeby. Den er ofte
halvtom, fordi de handlende tager ud til Randers
Storcenter i stedet for bymidten.

Havnen, Bymidten.

Smukt og fuld af liv.

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Bymidten

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Ahlgade

Der er liv ( i dagtimerne)

cafe zehros, udendørs, eller havnen( den smule

hyggeligt, møder andre mennesker

der er tilbage)
Ahlgade tovet

der sker så meget

Cafe Oline

Hyggeligt sted med god atmosfære.

Ved Fjorden og i Ahlgade

Stemningen

Fjordstien og Ahlgade

Der sker noget eller og der er flot

Hovedegaden

syntes der er nogle smukke bygninger

Østre Kirkegård

Det er pænt, velholdt og dejligt fredfyldt.

bare byen og området

natur osv

Havnen og hovedgaden

Havnen fordi der noget at se på (færge, smukke
skibe, vandet osv.) Hovedgaden pga. Cafeer og
butikkerne

Cafeerne i Holbæk

Der kan jeg sidde og filosofere, kigge på og tale
med andre

Ahlgade

Der sker altid noget

Ahlgade

Hyggelige cafeer og butikker

Ahlgade

Det er hyggeligt og folkeligt

Hovedstrøget – Ahlgade

Fordi der er forskellig artet liv og stemning, cafeér,
butikker, mennesker

Ahlgade - der godt kunne være en tiltrækkende

Shoppe, spise, møde mennesker

gågade i højsommeren .....
Naturskolen, den gamle havn, bymidten

Det emmer af liv, hygge og skønhed (...måske et
lidt for værdiladet ord, men det er det, som
umiddelbart falder mig ind)

Ahlgade

Jeg kommer oprindeligt fra kbh, og her kan jeg
shoppe, gå på cafe, gå på biblioteket, komme til
læge/ tandlæge indenfor en ganske lille radius. Jeg
behøver ikke bilen, men kan bare gå rundt.

Havne og alhgade

Liv

Ahlgade

Der er mange mennesker og gode cafeer, hvor jeg
kan sidde udendørs og få en kop kaffe

En plads i solen i hovedgaden

En god stemning og livligt

Ahlgade

Møder bekendte

Bare byen handle og nyde byen
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Bymidten

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Ahlgade i Holbæk

Hyggeligt med fortovscafeer.

Byens centrum og naturen omkring

miljø og naturens farvespil ved vandet og

campingpladsen og lystbådehavnen

landskabet ved campingpåladsen

Kirken og cafeerne på hovedgaden.

Livsnydelse

Ahlgade og Holbæk fælled

Der er liv på Ahlgade og der er fred og ro samt
smuk natur ved fælled

Fjord og havn
Fjorden

Naturoplevelsen

Havnen

Der er spor af den oprindelige by - der er aktivitet
med folk der reparerer både - folk det sejler i
kajak og nu er der også Værftet og Paradis

Havnefronten

Godt sted at slentre med smuk udsigt over fjorden
(savner opholdsmujligheder - bord. bænke,
solstole, gynger med bord/bænke - findes andre
steder) - og så kan man fortsætte op i Ahlgade,
hvor der er masser af liv, men for mange biler

Havnen/fjorden

åbne naturog altid dejligt at se på vand

Ved havnen hvor vi bor

Fordi vi bor der

Fjorden

Haven og det kuperede omkring

Der er rigt på flora og fauna, og det kuperede
terræn er betagende og bidrager til konditionen

Fjorden

Ro og alligevel mange mennesker og aktivitet

Fjorden på nuværende tidspunkt

Luft, smuk udsigt, natur, en herlighed. Jeg føler
mig fri og godt tilpas. Jeg føler, at jeg lever, når
jeg kigger ud over og får noget perspektiv på livet.
Jeg ligger mit uddannelsesrace, arbejde og andre
forpligtelser/krav til side og bare nyder det
øjeblikket.

Vandet

Der sker altid et eller andet - du kan motionere i
flotte omgivelser - nemt at falde i snak med andre

Langs fjorden

Der er kønt og stille

Stierne langs vandet!

Det er så afslappende at cykle eller gå sådan et
sted!

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Fjord og havn

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

skovene og vandet

Der er dejligt at gå ture

Gå langs fjorden

frisk luft og kønt

Havneområdet og fjordstien

Havnen rummer så meget - vand og land, skibe,
dufte og masser af liv.

Ved fjorden, fra biografen til havnen, og Ahlgade

jeg kan lide at se vandet og jeg nyder at være i
bycentrum

Fjorden

Området

Fjordsti, Orøfærge og fiskerihavn ny sejlklub

liv, lys og luft

Holbæk havn

Hyggeligt og rest af firtiden

Fjorden

pga vandet og vidderne

Havneområdet

Fordi der er skønt, og jeg får ro i sjælen.

Trampestien ved fjorden

Der er smukt, og det er dejligt at gå hvor der ikke
er trafik

Havnen/havneområdet

Atmosfære

Havnen

Der er liv, spisesteder, luft - og en smuk udsigt

Haven

Dejlig udsigt over vandet

strandparken og stien langs vandet

dejligt sted til gåtur - og om sommeren slå sig ned
på græsset

Havnen - fjorden – skovene

Pga vandet og det fine havnemiljø

Fjorden

Der er smukt

Vandretur langs fjorden..

Nyder vandet, duften, vinden,

Søminen og Bredetved

Min kajak

Fjorden, havnen

Stemning og natur

Havnen

Man møder mange ligestillede og kan få en snak
om lidt af hver . I lange tider har emnet været
hvornår vi stopper med at få flere flygtninge eller
hvad man nu kalder alle dem du ikke kan undgå at
se når du færdes i Holbæk

Fjordstien i Holbæk
Stranden ved kanalstræde / Strandparken

Fordi jeg har små børn, og disse steder er et
frirum for dem

Fjorden

Fordi der er lys og luft på trods af byen ligger lige
ved siden af. Det er mit fristed og jeg kan bevæge
mig langs fjorden og bruge den til mange
forskellige ting
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Fjord og havn

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Den gamle havn.

Havnen er autentisk og smuk. Udviklingen har
indtil nu virket naturlig og tilpasset behov.Jeg
menerikke at havnen skal fastholdes som et slags
museum, men det er vigtigt at bevare det åbne
lyse åbne areal op modbyen. det virker venligt, er
anderledes end i andre byer,hvor man hektisk har
bebygget med ofte meget enslignende moderne
etagebyggerier a la Ørestaden ved København eller
en del af Københavns havneudvikling som ikke
naturligt appelerer til at folk har lyst til at sætte
hinanden stævne der. Havnebræmmen omkring
Kulturhuset på Islands Brygge lever helt naturligt.
Pas på vores havnefront,der ved det nyere byggeri
kun lever spontant ved Frysehuset og pladsen der.

Hørby Havn

Naturen og frisk luft

Havnen

Der er dejligt

Fjorden

Vand, fugle, himmel, udsigt, både, fred og ro.

Havnen

Strandparken

p.g.a.fjorden

Værftsområdet

Åbne byrum, nærhed til vandet

mit hjem ved fjorden

Smukt

Ved fjorden
Fjordstien

luft,lys og udsigt, både, surfere mv, is!

Havnen og Fjordstien
Holbæk fjord

der er smukt om meget omskifteligt

Havnen

der er fred og ro .fed udsigt over vandet

Havnen

Fordi jeg elsker at opholde mig ved vand. Og så
byder stierne omkring fjorden på gode
naturoplevelser

Havnen

Luft, mange ting at se på og mange mennesker at
snakke med

fjorden og Dragerup skov

løbe og gåture

Ud over arealet ved golfbanen er det ved fjorden.

Jeg boede i sin tid med Hans Zacho på
Strandparken og nød fjorden hver dag.

Ahlgade, havnen, Marinaen og Golfklubben

Ahlgade: liv, kigger på mennesker.

Marinaen.

Smuk Havnen. Charmerende Golfklubben. Smukt

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Fjord og havn

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Havneområdet, hvor jeg bor.

Altid i bevægelse, vejr, vind, både, værksteder,
mennesker og lyset, som spejler årstiden.

Havnen

Hyggeligt.

Promenaden fra havnen til Strandparken

Der er man tæt på vandet i Holbæk, der er smukke
solnedgange om sommeren over fjorden og man
kan se over på Tuse Næs.

Holbæk havn

Det er smukt

Strandengen ved Holbæk Fjord

Dejlig fredfyldt og uspoleret - flot udsigt

Havnen

Fordi det summer af liv, man kan mærke naturen
og vandet drager året rundt.

Havnen(den del der ikke er bygget til med kedlige
lejligheder). men der mangler i høj grad grønne
område og legepladser til børn
Den lille havn bag biografen

Ro og god stemning

Havnen

Liv og god blanding af nyt og gammelt

Ved Holbæk er det Jensens bøfhus pga.

udsigt over vandet.

udsigten/den hyggelige atmosfære.
Holbæk fjord

Der er ro, smukt og dejligt

Stierne langs fjorden

Smukt, ro, natur

Langs fjorden.

Tæt på byen og alligevel fred og ro.

Havnen

Det er anderledes og gå en tur her og se på
bådene og der stadig er lidt industri tilbage

Ved havnen

Dejlig stemning og goder muligheder for at sidde
ned og nyde udsigten til havnen og fjorden

Havneområdet

Jeg er glad for det frie udsyn og vandet

langs fjorden

variation...........der er ikke 2 dage der er ens

fjorden og midtby

natur og mennesker

Gammel havn, Strandparken
Havneområdet

Fjorden og stemningen

at gå langs fjorden

smukt og i gangafstand fra mit hjem

Fjorden

Der er smukt og en del aktiviteter i og omkring
fjorden.

Der mangler kun strandstykke til

børnene.
Fjorden og den gamle havn

Fjorden giver ro og frisk luft og masser af idyl.
Der er altid et eller andet af kigge på.
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Fjord og havn

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Fjordstien og strandparken

Natur, ro og vandet. Flere afslappende
udendørsmøbler ved vandet vil fremme oplevelsen.

Fjorden

Dyreliv, frisk luft

Holbæk Havn

Vand, skibe, aktivitet

Havnen

By og natur et sted

Enden af molen ved Orø-færgen

Flot udsigt, ro, let tilgængeligt

Fjorden, stien langs fjorden, både i vest- og

Vand, lys, natur, fred

østbyen
Fjord stien

Fred natur

Havnen

"byen i naturen"

Havnen

Smukt, miljø, godt ishus

Fjorden

Jeg er vild med vand

Fjordstien

God natur og fri af trafik

Havnen
Havnen

Stemningen og udsigten til naturen

Holbæk Havn

vand giver ro

Ved havnen

Jeg elsker det maritime miljø

Havnen.

Der sker altid noget på havnen, altid noget nyt at
se på.

Fjorden

Vand og god udsigt

Havneområdet, Fælleden

Ved havneområdet er der et fantastiks miljø med
mange mennesker, samtidig med åbnevider og
følelsen af at være ude i naturen.

Ved vandet

ro, mere plads, færre mennesker

Fjorden

Gå tur på Fjordstien, sejle kajak

Fjord og Kultur place

Det kan jeg få dejlige oplevelser

Lystbådehavnen

Ligger 5 min væk og er roligt

Den gamle havn Holbæk som komunen er ved at

Fordi der i gamle dage var sjæl og liv

have ødelagt. Sjælen er næsten tabt.
Havnen/ langs fjorden

Der er en dejlig ro.

Fjorden

Der er smukt ved vandet

Strandparken og gåtur ved vandet

Giver ro og afslapning at gå/se ud over vandet

Fjorden og Fælleden

Pga. naturoplevelse og der er "højt til loftet"/plads

Fjorden

Der er er vand

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Fjord og havn

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Havnen

Sejler selv med gamle træskibe, der er miljø.
Mange steder i Holbæk er æstetisk ikke noget at
prale af.

Fjorden og stien

Vejret og vandet er altid nyt at se på og jeg
slapper af når jeg mærker og tænker på hvor stor
og fantastisk vores verden er.

Fjorden

Smukt, god gåtur, roen

Havnen

Fordi der er vand og både

Havnen

Havnen

Holbæk Marina + Ahlgade

Holbæk Marina: skønt med bådene og havet her
midt inde på Sjælland.

Stranden

der er noget simpelt for hele familien

Holbæk fjord og vandet

God til sport og giver ro

Hørby Havn

Der ligger min båd og Hørby Bådelaug

Fjordstien og den natur der er :-)

Det giver en indre ro

Fjorden

Elsker vand

Østbyen og Holbæk Marina. I gamle dage var det

Her opholder og udfolder jeg mig mest.

også Holbæk Havn, indtil den blev ødelagt af et
uforstandigt byråd.
Havnen, Fjrodstien

Livet ved Fjorden

Fjorden og havnen

Der er smukt, hyggeligt og frisk luft

Eriksholm skovedistrikt samt fjorden med kajak

Natur og ro. Heldigvis er der ikke så mange uden
for Holbæk der kender det:-)

Fjordstien / havne fronten

smukt og hyggeligt

Holbæk Fælled og havnen

atmosfæren og lyset..

Holbæk Fjord

Smuk natur, udsyn, fjord

Fjorden og skovene

Fredeligt og smukt, dyreliv og flora

Strandmøllevej UDEN hundelort

Her bor jeg og elsker vandet og naturen men ikke
folks svineri :-( måske det kunne hjælpe med
skraldespande opsat på engen

Holbæk Fjord
Holbæk fjord

Vandet, som aldrig er ens og den friske luft

langs fjorden

det er smukt og hyggeligt

strandengen –fjorden

smuk natur

Ved vandet

Luft, solnedgang, udsigt
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Fjord og havn

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Fjorden

Der er plads og loft og havørred i vandet

Holbæk Fjord

Fordi det er der jeg får motion i forbindelse med
min interesse for rosport

Havnen.

Udviklingen og hyggen.

Havnen med de smukke skibe

Smukt og autentisk

Havnen
Marinaen og området deromkring

Fordi det er smukt, det er ved vandet, det giver en
dejlig ro.

Hjemme – havnen

lys, vind, udsigt, frisk luft

Havnen

Der er hyggeligt (kunne godt opgraderes), vand,
både, udsigt og andre mennesker.

Havnen

Hyggeligt og vedligeholdt - nyt

Fjordstien

Der er smukt og en flot udsigt

Stranden

dejlig vue over byen

Havne miljøet

Det udstråler historie og kultur i et rolig miljø,
samt at se og se på aktiviteter på fjorden

Fjorden og skoven

sætter pris på naturen

Havnen

Dejlig atmosfære

Fjorden

traveture på stier

Den gamle havn med træskibene

Der er hyggeligt og der sker altid noget.

Lokationer, seværdigheder m.m.
Møllen og gadekæret

Hyggeligt, samling af lokalsamfundet, markeder,
smukt.

Kirken

Det er det eneste pæne sted

De små, gamle gader

Jeg ser på gamle huse og gør mig forestillinger om
historien

Munkholmbroen

Man kan fiske

Orø
Tadre Mølle, Åstrup Kloster og Tadre skoven.
Stendyssen

der er god udsigt

Bromølle kro

Hyggelig kro

Kulturkasernen

Det er et fint sted

Holbæk Kunstforening Æglageret

Jeg er i Bestyrelsen og er meget interesseret i
moderne kunst

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Lokationer, seværdigheder m.m.

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Biblioteket
Biblioteket

Det er dejligt at have adgang til bøger og aviser
hele dagen. Det er dejligt med den nye åbningstid
kl. 7.00 - 22.00

Munkholmbroen

Der er smukt og roligt

Området ved stationen

Der sker lidt! :-)

Svanen

Hyggeligt

Gade kæret
At komme rundt og få en snak med dem man ,

Fordi her hyggeligt og man kan få en snak . Med

møde plus Dagli Brugsen

dem der komme forbi.

Restaurant Vivaldi

Der føler jeg mig tryg og det er en god oplevelse

Markedspladsen med de faciliteter der er der. ex.

faciliteterne, og en oftest god stemning.

benytter jeg ofte petanquebanen.

Sasserup – fællespladsen

der samles vi hver søndag til en tår
kaffe/sodavand og deler gode og dårlige nyheder
fra vores lille by

Gadekæret

Der er hyggeligt, der er en god gåtur derhen
bagom Kundby og kirken

FRISKOLEN
kulturhus Østergården og vor egen have

På dette sted opererer Undløse Aktivistforening
ved afholdelse af div fester, udflugter, foredrag og
afholdelse af det ugentlige banko hver tirsdag. Her
møder man folk og har socialt samvær, og så er
jeg bestyrelsesmedlem i denne forening og har
været det siden stiftelsen for 20 - 25 år siden. Min
have da jeg holder af at se tingene gro, og jeg
elsker at få jord under neglene.

bækken ved skolen

sidde og holder pause i min gå tur

området ved den lille sø i Udby, når ellers det ikke

fred og ro

flyder med skrald overalt.
Nyvang.

Fordi det er et sted hvor der både er mennesker,
skønne aktiviteter hvis man har lyst...eller bare
fred, ro og skøn natur.

Bådelauget

Socialt samværd
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Lokationer, seværdigheder m.m.

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Er glad for Gislinge, fordi der er rent og stille og
folk hilser
Rævebakken i mørkøv. Biografen i mørkøv
Jyderup højskole , bibliotek og forretninger i
jyderup
Grusgraven

Det er så at sige byens park, men samtidigt
relativt vildt. Det er også her mange
arrangementer afholdes

FDF grunden

Fordi der er mange søde mennesker og gode
aktiviteter for børn.

Mørkøv Kino Mørkøv Hallen

Det er der jeg møder andre mennesker

Forsamlingshuset og Brugsen

Fordi jeg køber ind her eller går til fællesspisning.

Kvarteret omkring fasanvej hvor jeg bor i et smukt

Her er du tæt på alt og her er smukke gamle huse,

gammelt hus tæt på fjorden og byen...fantastisk

store flotte træer, fjorden lige for enden af vejen

sted

og 2 minutter til byen

Søen bag Dorthealyst

Smukt, rigt fugleliv, uspoleret

Østbyen

Kombination af støjfrit, vand, skov

den lokale Brugs + kirkeområdet

Det er der jeg kommer

Nyvang

Mange oplevelser

Stadion

fordi det er nedslidt og der er en masse mennesker
her

Mit hus og Økoland

Der bor jeg og økoland ligger lige ved siden af.

Skarridsøgade
Frysehuset

Biografklub, jazzaftner og lignende tilbud der

Kulturkasernen

Jeg kommer der flere gange ugentlig til
malerkursus, yoga og gymnastik.

Svinninge

Der bor jeg

Gadekæret

Nostalegi

Stestrup Fritidsgård

At træffe personer, man kender.

Munkholm

Fred og ro

Den åbne plads ved skolen

Der kommer mange mennesker

Naturen samt Huset i Hagested - Kultur- og

Her kan man dyrke motion og møde mennesker.

Forsamlingshus
Østergården

Der foregår en masse aktiviter

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Lokationer, seværdigheder m.m.

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

biblioteket tadre mølle

der er hyggeligt og ro begge steder

El værket

Jeg holder meget af LIVE musik

Holbæk og Omegns Musikskole, Munkholm,

Havnen, Strandparken og Munkholm fordi det er

Havnen og Strandparken.

smukke steder at opholde sig, med flot natur
omkring sig. Holbæk og Omegns Musikskole, fordi
jeg er en total musiknørd der bare elsker alt der
har med musik at gøre.

Sportsfaciliteter
Hallen/området der

Der er altid massere af liv!

LevelX i Holbæk på adressen: Østerled nr. 28 E,

Fordi det er en legeplads for alle

4300 Holbæk
Jyderup Hallen

Fordi jeg opholder mig rigtig meget i Hallen, da
min familie bruger hallen meget... Dog er der ikke
nok hal tid. Til nogle af foreningerne!

Ved Ugerløse Idrætsanlæg - petanquebaner /

Der har jeg nogle af mine udendørs aktiviteter og

friluftsbad

møde folk med samme interesser

Sportspladsen

Jeg kan have min hund med

Græsplænen ved skolen

Det er det sommerfesten holdes hver år, og det er
rigtig hyggeligt

Legepladsen ved skolen og regnvandsbassinet ved

Der er mulighed for børn at lege og vi kan hygge

Idrætsvej.

os sammen

Hallen

Det bruger hele familien

Derhjemme og ved skolens legeplads med børn
Mørkøv hallen.

Fordi der er så mange muligheder.

Holbæk Anlæg på Munkholmvej

Dejligt roligt flot område

Boldbanen, når den er vedligeholdt :-)

Der er ikke så mange andre steder man mødes, og
der er altid liv

fodbold banerne

får rørt mig lidt

Skole, hal, boldbaner

Der er meget at samles om.

De grønne områder omkring skolen

Forbi det er et dejlig grønt område - og man
indimellem kan møde andre mennesker

AktivCentret Møllevang

Fordi der er så mange tilbud, og så er det stedet,
hvor den ældre del af befolkningen mødes og ikke
mindst trives!
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Sportsfaciliteter

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Udover boldbanerne og Tølløse skoven, er her ikke
rigtig noget hyggeligt udendørs sted, hvor man
kan hygge sig med andre mennesker
Idrætshallen

Her træner jeg 3 gange om uge plus her er der
kræmmermarked

Vipperød Arena med hal, haller på gl.

det er der livet leves

militærdepot, sognegård, skole osv
stien ned til broen og petanque banen

der er bare dejligt

Fodboldbanen og cykelstierne i og omkring byen

Fordi her er godt og trygt at være

Hallen, specielt når der er fest.

Skaber sammenhold.

nu bor jeg på orø og det er hele orø der er
favoritstedet, men når jeg ta til holbæk så er det
Ahlgade, der summer af liv, men der er ved at
kommer mange gode pletter i holbæk som er
hyggelige
Skolens udendørs område.

Der er mulighed for lidt forskilligt bold spil.

Området omkring Torbenfeld gods , mørkøv

Flot og fredfyldt

hallen's område
Det bliver nok vores Nye aktivitestområde med

Det bliver da forhåbentligt et ofte anvendt

CroosFit, Parkour, skaterbane - fitness, bålplads

samlingssted for byens borgere

etc.
Tennisbanerne

Her mødes vi og dyrker motion

Løvenborg og idrætsfaciliteterne

Løvenborg pga. af naturen. idrætsfaciliteterne
pga. det er med til at binde folk og byen sammen.

Hallen

Dyrker sport

Nr. Jernløse hallen og boldbaner

Masser af fritids aktiviteter, samt et smukt sted

Havneområdet og fodboldanlægget

Fordi der sker altid noget og der næstenaltid så
mange glade mennesker

Hallen eller skoven
Natur, park og grønne områder
Strandparken

Legeplads, plads til at være mange, tæt på vand..

Skarridsø

Pga den dejlige natur og skoven omkring

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Natur, park og grønne områder

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

området nær tysinge mosesti.

naturen er smuk, og der er udsigt indover tølløse
skov

strandparken, havnen og skoven

fordi jeg elsker natur og vand

Fælleden, fjordområderne

Flot. Ikke for mange mennesker.

Ved engene og kanalen

Natur på den dejlige måde. Ro og fred

Økoparken med sø og marker

Smuk natur og gode gåture med børn og hund

Grusgraven

Dejligt grønt område med plads til udfoldelse for
mange

Magelsø

Naturen

Sti systemet ved åen.

Natur. Ingen biler. Ænder. Dejlig ro.

Strandparken & havnen

Vi er en del af søspejderlivet og sejler fra havnen
ved søspejderne - dejligt liv dernede og en skøn
oase - som forhåbentlig ikke bliver smadret af alt
det smarte miljø der rykker frem

Grønt område ved Østergade i Tølløse

Ligger tæt ved min bolig

Strandparken

Der er det hele. Vand, træer, græsarealer og
legeplads

Naturen omkring byen.

Dejligt afslappende at opholde sig i og få tankerne
lidt væk fra den daglige stress og jag.

Fælleden

Stort sted hvor jeg kan gå lange ture med mine
børn, uden alt for meget larm og trafik i
nærheden.

Maglesø

Der er fred og ro og smukt

Bognæs

Skøn natur

Stranden og skoven

Fordi der er roligt og pænt

Mit sump-område bag ugerløse

fordi det er uberørt

Langevang

Det er en stille og rolig grusvej, og kun beboerne
kører på den. Desværre ligger den et stykke væk.

Bænken ved Fjordstien på højden af

Frisk luft. Mulighed at møde nogle netop uden

campingpladsen i Holbæk øst. Stisystemerne.

ærinde.

Havnen når der er lidt liv.
Strandparken

Dejlig park hvor jeg kan lege med mine børn og
hygge med madkurv samtidig med vi nyder
udsigten over fjorden.

Kirsebærholmen

Smuk Natur og ro. Bortset fra blæsten
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Natur, park og grønne områder

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Fjorden og skovene, Ahlgade, havnen

Fjord, skov og havn til gåture med hunden.
Ahlgade til ærinder.

Børrehoved

Fordi dér er det hele : Natur, tæt adgang til vand,
historiske steder, Kogræsserlaug

fjorden, bysøparken og Knudskoven

Fordi der er dejligt at være

Engen ved Holbæk fjord (Standmøllevej)

Vand og luft, endnu ikke tilbygget. Holbæk by
bliver generelt for tæt bygget og de grønne og
luftige områder forsvinder.

Søen

Smukt og stille men surt søen er fredet kunne
være fedt med kajak kano også for de unge i
jyderup

Åstien

Det eneste sted i Svinninge med lidt natur.

Grønne arealer ved åen

Der er træer og grønne områder og man møder
altid nogen man kender

Fælden

Fordi der bliver ladet op

Natur omkring Holbæk

Fordi jeg kan li udeliv.

Skarresø

Smukt og der jeg fisker

Naturen/skoven

Fordi der er smukt og fredfuldt og der ikke rigtig
findes andet

Bognæs og Hønshals
Trampestien langs med Tuse Å og Kalvemose Å Samt at se på alle køerne ved Åen
strandparken, andelslandsbyen

strandparken fordi der er mange bænke som jeg
kan hvile mig på

Strandparken

Park, strand, åben nok til leg, stadig plads til
hygge (krog)

Knudskoven, stierne langs fjorden og fælleden er

Smuk natur og derved også skønt at være aktiv i.

dejlige steder at løbe, men det er trist, at der ikke
er cykelsti fra rundkørslen ved Statoil og ud til
Nyvang. Den nye vej er meget farlig.
Åbne landskab

Perfekt område til hundene

Området ved åen

Der er smukt og tilgængelig efter der er lavet en
ny sti

Fjorden, havnen, Strandparken og Knudskoven.

Fordi vand drager. Roen, der er smukt, behageligt
og dejligt ved vandet.

Fjorden og skovene

Der er kønt og det er dejligt at cykle i skoven

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Natur, park og grønne områder

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Plantagen

Gåture med hunden og løb

Strandparken

Der er smukt og stille

Naturskolen v. ladegårdsskoven.

Fælleden. Stien

Ro, smukt og trygt

langs fjorden.
Strandparken

Der er grønt, forholdsvis stille, en legeplads (sådan
da) og frem for alt vandet

Selve Næsby - snavemolen og trampestierne

Der er smuk natur trods der efterhånden er el

omkring næsset

hegn oppe, det ødelægger oplevelsen men ikke
helt, der er unikke blomster ( fredet ) men naturen

sti systemet

forde det er dejligt og afslappet at gå på sti
systemerne

Naturen

Det er mange forskellige steder

knudskoven og fjorden

natur

Holbæk Fjord og Holbæk Fælled

Fordi der er åbent landskab og en fantastisk natur

Løvenborg gods

Der er smuk natur

Strandparken

Der er smukt grønt og lige ved fjorden

Sti langs åen + skoven

Naturen

Holbæk fælled.

By nær natur

Gl. Møller strandparken og Munkholm

Skønt område, som jeg har personligt forhold til

Skarridsø

naturen

Naturen, Stensbjerg

Udsigt, stilhed, natur

Løvenborg Slotspark

Der er smukt stille og altid noget nyt at se

Stierne

Giver lyst til at komme ud og cykle

Skarridsø, Sølyst

Smuk natur

Byparken i Stestrup

Her mødes vi med vore bysbørn over en øl/vand
og snakker om stort og småt - eller spiller
petangue - eller køber en bog i vores bogbutik

Området ved Løvenborg

Fred, ro, dyreliv. Smukt område.

Fjorden og Knudskoven

Naturen

Skarresø og Skoven ved campingplads og Sølyst.

Fugleliv, skoven, søen

Håber ikke der bliver for meget Park i dette
område
Tuse Næs - ved vandet

Det gir overskud og energi til hverdagen

Fjorden, Fælleden , Åmosen
natur med gå ture

for den giver mig ny energi
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Natur, park og grønne områder

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

fælleden skov og strand

naturen

Skarrildsø

Naturen, roen

Tuse å

Der er rigtig hyggeligt

Rævebæk

Grønt og roligt

Gå-/cykeltur på stierne

Aktiviteter uden den store trafik

Nøkkentved

Udsyn og dyreliv

å-systemet med stien

Der er megen natur, blomster og dyr, og det er
ideelt at have børn med

Strandparken

Natur og tæt ved

Strandenge, skov og natur.

Vi bor ikke direkte i byen. Det er oplandet der
trækker

Tur langs åen - mangler dog vedligeholdelse ved

Kønnest og fredfyldt

åkanten. Græsset bør slås oftere og træer
beskæres.
gåtur langs åen ud over markerne med min hund

midt i byen langs åen

Mårsø stien

Skøn natur

Udby. Gadekæret. Vandre- og cykelstierne. De

Bæredygtigt, økologisk, produktion af fødevarer

grønne, uberørte områder.

tæt på, gang og cykelafstand. Offentlig
bustransport. Fællesskab om Tuse Næs. Tryghed.

Skaridsø

Der er dejligt fredeligt

Skarridsø

Skønhed, vand omgivet af skov

Naturkirkegården

En fredelig og velpasset, altid smuk oase

Holbæk fælled

bor tæt på

Økoparken

naturen

Turen fra Mårsø til Holbæk langs fjorden

Naturen

Syvendekøb Mark

En smuk natur, hvor man kan gå en tur.

natur om Kring byen og et aktivt

det er meget dejligt at bevæge sig i en skøn natur

Sølystvej med udsigt til skov og Skarridsø og

fordi det meget dansk og meget kønt og

Sølyst

bevaringsværdigt

skarridsø

naturen og muligheder for at cykle, løbe eller gå.

Stien ved fjorden og Fælleden

Frisk luft og smuk natur og min velopdragne hund
kan kan løbe løs (forhåbentlig længe endnu)

Rævebjerg
havnen, hovedgaden, søen ved Timianparken,
Strandparken

føler mig godt tilpas

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Natur, park og grønne områder

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Parker

afslapning

Fælleden

Smukt og med mulighed for at motionere alene
eller sammen med andre - med eller uden hund.

Venedig Markedspladsen

fjordene og skovene

omkring Holbæk

Markedspladsen, der er til tider lidt Leben
Fjordene, dyrker vinterbadning, openwater svøm
Skovene, til Løb og ture

Min baghave? Ellers er jeg rigtig glad for

Der er en dejlig ro.

Strandparken og området omkring den. Og jeg er
meget glad for Naturskolen og skoven omkring
den.
Stien ud til Gammel Tølløse som giver mulighed for

Smukke gåruter er vigtige for mig. Gåture giver

en gåtur til kirken og videre ud i skoven. Jeg kan

motion og velvære.

godt lide at gå, så gode gåruter er vigtige for mig.
Naturen er det hele Knudskoven og området

Natur området er forfriskende og Nygade er et

omkring det, og i byen er det Nygade.

sted der er let at komme til og fra. Plus jeg ser den
som en hyggelig gade.

har ikke noget favoritsted, men blot at der er pænt
og roligt. Frisk luft og pæn natur at gå rundt i.
Øvrige
Vi har ingen favoritsteder, selve Holbæk by er ikke
noget særligt. Jeg er kommet der hele mit liv, og
syntes at byen, ganske langsomt har mistet sin
charme, ca. 70 år
Pizzariaet

Der er god mad

har ingen favorit sted byen "sover" og er kedelig
og gør intet for at være attraktiv
Har ikke et, Svinninge er generelt en kedelig og
ikke særlig attraktiv by, hverken af udseende,
natur og fritidsaktiviteter, aktivitets muligheder i
det offentlige rum. Dårlige stisystemer og usikre
veje.
Min egen have

Den er smuk og rolig

Har ikke rigtig nogen. Jeg synes at Holbæk by og

jeg har ikke nogen favoritsted i hvert fald ikke i

omegn mangler en overordnet plan i stedet for hist

Holbæk.

og pist planlægning man forsøger på og ikke for at
tale om lappeløsninger samt manglende overblik.
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Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Øvrige

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

Jeg mangler i den grad favoritsteder i Holbæk,

Hvorfor mangler jeg et favoritsted? Fordi byen ikke

steder, hvor jeg bare føler mig velkommen, og i

er indrettet på, at der skal være sådanne steder. I

ro. Tag for eksempel Jernbanepladsen, dens

stedet tales der om at indrette byen til "vækst"og

indretning og manglende forbindelse mellem

bedre muligheder for erhvervslivet. Der mangler i

station og Nygade. Det kunne være et fantastisk

den grad forbindelsen til at "kunderne", "borgerne"

møde- og hvilested, hvor man i ro kunne iagttage

skal føre sig velkomne. Se for eksempel

livet, trafikken, rejsende, pendlerne

Jernbanepladsen, dens indretning og manglende
forbindelse mellem station og Nygade

Der er desværre ikke rigtig noget at byde på i byen
Ingen
Der er sgu ikke meget at sætte pris på i Kvanløse
ud over placering
Der er ikke rigtigt noget vidundersmukt i byen,

Se svaret.

men der er da nogle stisystemer inde i byen, som
vi overvejer at få skiltet med en løberute, men det
er kompliceret, da bare én modvillig
grundejerforening kan gøre projektet umuligt (og
jfr. modviljen mod ekspropiation, kan man ikke
gøre noget, hvis det sker)
Indkøbsmulighederne

Mange valgmuligheder

Mit hus

Bor der

Mit eget hus og have

Det er oasen som alligevel ligger nærmest midt i
byen.

Jeg har ikke et favoritsted

??

Min terasse

her nyder jeg at sidde

I min have

Der er roligt for mit Sind hvis ikke lige der er
skolefrikvarter

Der hvor jeg bor

Ro og fred, naboer

Hvorfor byer,

Hvorfor byer, lav nu ikke udkant Holbæk

min have

fordi den giver ro

Ingenting
Jeg har min søn her i gå afstand fra vor jeg bor
her hjemme.

har svært ved at komme ud.

Min egen have

Ja hvorfor? Der var jo en grund til at jeg købte
netop dette hus.

Hvad er dit favoritsted i den by, du bor i eller
ved?
Øvrige

Hvorfor er dette dit favoritsted i byen?

her hvor jeg bor. Der er heldigvis rigelig med

på min ejendom

plads, så hvis jeg vil løbe, løber jeg på min egen
jord, hvis jeg vil andet foregår stadig hos mig selv.
Jeg har ikke noget favoritsted
Min bopæl

God beliggenhed

hjemme i haven

det er mit eget

Udover mit hus på Bakkekammen og Tveje Merløse

Torvet i Ahlgade. men fjernede man bilerne fra

Kirke er det STRANDENGEN.

Gendarmergården og omdannede den til torv var
det måske der. Fjernede man huset mellem
mellem kirkepladsen og torvet og skabte en helhed
ville det være godt. En cykelsti gennem Ahlgade
og ensretning af biltrafikken ville være rigtig godt.

Min have

Emne: ’Holbæk Images’
Hvorfra har du hørt om 'Holbæk Images'? – Andet, angiv venligst:
 Job
 arbejde
 Fra kollegaer
 Henrik Madsen
 Afdelingen i Vang, jeg er formand i den ene afdeling
 Arbejde
 Kulturkasernen

Hvorfor har du ikke lyst til at deltage i nogle af arrangementerne i forbindelse med 'Holbæk
Images'? – Andet, angiv venligst:
Manglende interesse
 det virker kedeligt eftersom man ikke har
hørt om det og det er ikke den slags kultur
holbæk har brug for det er koncerter eller
andre festlige indslag
 jeg interesserer mig mest for sport, teater
o.s.v
 Emmet. Focus på nærdemokrati i forbindelse
med Spildevsndsplanen havde været meget
mere relevant. Den berører 70.000 borgere.
Og børn og børnebørn.
 jeg ved jo ikke noget om det

Manglende interesse
 Det giver ikke livskvalitet Pendler fra Jyderup
til KBH hver dag. Gider ikke køre til Holbæk i
min fritid, der er INTET der trækker mig
dertil.
 Spild af skattekroner når vi mangler så
meget andet
 Det siger min ikke noget
 Prioriterer tid med familien
 Nyd til at få hjemmelige sysler, i orden.
 Det er ikke noget for børn
 interesserer mig ikke
 hvorfor dog bruge penge på noget sådant
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Lokalitet
 Fordi det ville være mere interessant med
lokale kunst-arrangementer og/eller nærhed
til natur / fjord etc.
 vi bor i sommerhus på Sj Odde hele
sommeren
 dårlig mobilt
 Fordi de større byer prioriteres. Vil hellere de
små bysamfund

Øvrigt
 Kunst i byrummet skal bare overraske ved at
være der, ikke noget man opsøger, men ser
og føler noget ved at pludselig se en ændring
i byrummet. Overraskelsen er sjov.
 de aktiviteter der tilbydes er for de finkulturale
 jeg er ikke hjemme på dette tidspunkt
 Har svært ved at melde mig til noget pgra.
springende arbejsdtider
 Kan ikke.
 Jeg er Rindalisk
 Jeg synes at meget af det er pænt men det
er ikke noget jeg kan bridrage med

Hvis du har kommentarer til din vurdering af kunstprogrammet 'Holbæk Images', må du
meget gerne skrive dem her:
Indhold
 Selve programmet er uden tvivl rigtig godt og
vil forhåbentligt få stor opbakning fra
kommunens borgere og andre. Umiddelbart
har emnet dog ikke min store interesse.
Personligt foretrækker jeg ældre,, primært
europæisk kunst, men jeg vil ikke udelukke,
at hvis jeg tilfældigt kom forbi en af
udstillingerne, at jeg ville stoppe op og
måske blive positivt overrasket over, at det
alligevel var spændende.
 Lyder ikke særlig spændende og jeg skal helt
sikkert ikke deltage det virker som noget
enhedslisten har fået igennem i byrådet.
Afrika og Mellemøsten hvad rager det folk i
Holbæk ? så rejs derned hvis I vil vide noget
om det nej i Holbæk skal vi være attraktive
for mindre erhvervsdrivende og tilflyttere det
bliver man ikke med sådan en udstilling.
Skab noget liv ved fjorden og strandparken
med fest og farver og koncerter. Skab noget
liv ved havnen og det gamle silvan i stedet
for som nu hvor havnen "lukker" kl 16 fordi
det er kommunen og banken der bor der.
Kig evt til Silkeborg og se hvordan se har
skabt liv på havnen
 Spild af penge
 Spar pengene og brug dem på f.eks.: Skoler
Veje
 Kedeligt ....
 det "Holbæk Images" tilbyder er for 10¨15%
af kommunens indbyggere der mangler i den
grad noget mere folkeligt det samme gælder
de arrangementer der er tilrettelagt i Pinsen
!!! hva med et tivoli og loppemarkedet på
havnen ?det kunne tiltrække folk
 Emner som Afrika og asien m.m. ville nok
have interesseret mig før den berømte
flygtninge krise . nu hænger disse lande mig
langt ud af halsen. Hvad med et emne som
den nordiske kultur ?

Positive tilkendegivelser
 Det er perfekt at det ligger samtidig som
SKVULP festival
 godt med noget nyt kultur. Mangfoldighed er
godt.
 Glæder mig til at opleve kunsten i byen
 Godt intiativ
 Fint initiativ men kan ikke deltage i alt.

 Jeg glæder mig til at hører nærmere om det
og vil helt sikkert deltage, hvor jeg har
mulighed og hvad jeg finder interessant.
 Vil gerne vide mere om det. ide. Og super
godt at der kommer 100 udendørs
kunstprojekter i vores by/kommune i løbet af
de næste år.
 Fantastisk
 Et godt initiativ
 Jeg ser frem til at få nogle gode oplevelser
 Lyder bare spændende. Vil gerne se det uden
at deltage aktivt.
 Holbæk trænger til den slags arrangementer.
Det giver liv til byen. Tiltrækker nye borgere.
 Det vil over lang tid give Holbæk By et
engageret image. Nogle vil måske komme til
at tro at det også gælder Holbæk Kommune.
 Det er vel ganske sundt at se kunst fra andre
dele af verden end lige netop den vestlige
 spændende
 Håber der er nogen, der får noget godt ud af
det, og man som kommune får erfaringer,
der kan bruges i andre sammenhænge
senere hen.
 Det giver nyt og spændende liv i byen
 Det lyder spændende
 Vigtigt med kunst i det åbne rum i byerne.


Indhold
 Spild af tid og penge
 Det er u-interessant, når vi har så meget
spændende lokal-kunst - og mere
vedkommende, hvis det var koblet op på
naturen / fjorden
 Der skal være kød på. Ikke for abstrakt eller
luftigt.
Kender det ikke
 Kender ikke til det
 Det svært at vurdere og mene noget om
noget man aldrig har hørt om
 har ikke hørt om det eller set noget på det så aner ikke hvad det er
 Jeg har hørt navnet, men kan ikke sætte
konkret indhold på det...
 Jeg er selv kulturopsøgende og har dog
Imtet hørt om det
 Kender det ikke, har aldrig hørt om det.
 Kender ikke til det så hvis jeg var infomerte
om det fedt
 Hvor læser jeg mere om det? Jeg har ikke set
opslag på FB og jeg holder ikke lokalaviser
 Jeg er ikke blevet ramt af markedsføringen
endnu.
 Har slet ikke hørt om det, så er lidt
overflødigt, at man ikke stopper
questionnarie med det samme
 Hvis ikke jeg havde deltaget i dette panel,
havde jeg næppe hørt om det. Det er skidt.
Holbæk kommune kunne virkelig være meget
bedre til at sælge sig selv end de er. Brug
dog de borger og yderområderne der så
gerne vil være en del af det hele.
 Vægter generelt omgivelser og naturpleje
højere end kultur.
 Jeg ved at jeg har læst en overskrift, men
har ingen ide om hvad det omhandler
 Jeg læser ellers By og Land, men mindes ikke
dette er blevet omtalt.
 Jeg synes jeg er ret godt opdateret hvad
angår kultur, men det halter med at have
overblik over lokale kulturtilbud
 Kender det ikke
 Jeg kender for lidt til det.
 har for lidt kendskab til det
 ingen kommentarer
 ved ikke hvad det er
 kender ikke programmet, da jeg bor i
udkanten af Holbæk Kommune
 Jeg har ikke noget at tilføje.
 Har ikke set det omtalt.
 næh
 kender det ikke, så derfor ingen kommentar
 Har ikke set program.

 Jeg aner ikke, hvad det er.
 Jeg kender intet til dette program, men er
meget interesseret i kunst og kultur
 Bedre information om det i ydre området i
Holbæk Kommune
 Jeg er meget kunstinteresseret og roser mig
at at være velorienteret, men jeg har
alligevel aldrig hørt om det. Så jeg tror ikke
jeres kommunikationstrategi har været helt
spot on
 Har absolut ingen ide om, hvad det drejer sig
om...
 det mangler noget markedsføring siden jeg
ikke har hørt om det
 Det siger mig intet
 Har kun læst at der er malet billeder på nogle
gavle... Og dem har jeg da set nogle af.
 Har hørt om skvulp
 Jeg kender det ikke og kan derfor ikke svare
:)
 ingen måske mere oplysning for jeg har intet
hørt om det
 Nej for jeg ved ikke hvad det drejer sig om.
Ved bare at kommunen bruger for mange
penge på diverse kunst, der er trods alt
andet at bruge penge til. Skal jeg nævne
noget, så hvad med snerydning? Nå nej det
er nok for kedeligt men ret vigtigt hos os
ude på landet. Hvad med skoler? De bliver
rask væk nedlagt pga økonomien. Der er
meget andet....
 Lyder interessant, undre mig at jeg ikke har
hørt om det nej
 nej
 Nej
 Nej
 Nej.
 ingen
 Nej
 nej.
 ?
 ?
 ?
 ?
 –
 %
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Lokalitet
 Vi ville rigtig gerne have "images" ud fra
midtbyen - f.eks. til Vipperød
 Håber de øvrige byer i kommunen også bliver
inddraget?
 At ved hvad der hedder kunst i Holbæk
glemmer man Orø, at vi er en del af Holbæket kvarter til Holbæk, men vi bliver glemt færgen burde ikke være en hindring men en
del af oplevelsen- alt stopper på Holbæk
havne front en synd og skam, da der er
virkelige dygtige kunstnere på Orø og mange
små fantastiske virksomheder
 det er vel for Holbæk bymidte
 at denne kunst evt. kunne vandre til de små
byer

Øvrigt
 hvad med at give det et dansk navn, i stedet
for et popsmart engelsk navn...hvad med
BYENS BILLEDER, BILLEDER PÅ
MUREN....................
 Pjattet at bruge et engelsk ord! Mange
mennesker forstår simpelthen ikke dette!
(jeg er selv oprindelig engelsklærer men stor
modstander af anglificeringen)
 Har ikke kigget på konkrete arrangementer i
nu
 I Roskilde har de et meget livligt havnemiljø,
med en masse gratis underholdning om
sommeren, Dem er jeg godt nok misundelig
på. Det syntes jeg ville være fint har i byen,
så kald det hvad i vil.
 Håber det bliver bedre end Pinseeventen
sidste år. Et stort flop og flovt at have
inviteret folk med til!
 Den ene halvdel af os - er kunstner. Derfor
har kunst vores interesse.

