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- Holbæk Kommune som sted at bo
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Emne: Holbæk by som handelsby
Hvilken handelsby tager du som oftest til, når du skal handle andet eller mere end
dagligvarer? – Anden handelsby
 Alternativ Asnæs
 Sorø
 Brønde Orø
 Slagelse
 Frederiksund kommer tit forbi så derfor
 Slagelse
 Hvalsø
 Slagelse
 Jyderup
 Slagelse
 Jyderup
 Slagelse
 Jyderup
 Slagelse
 Jyderup
 Slagelse
 Jyderup fordi jeg bor i Jyderup
 Slagelse
 Jyderup
 Slagelse
 Køge
 Slagelse
 Køge
 Slagelse
 kirke hyllinge
 Slagelse
 Lyngby
 Slagelse Der er jeg i forvejen pga. arbejde
 Lyngby
 Slagelse
 Malmö
 Slagelse
 Malmö
 Slagelse
 Malmø
 Tølløse
 Næstved
 Tølløse
 Næstved
 Tølløse
 Nykøbing Sjælland
 Tølløse
 Ringsted
 Tølløse
 Svinninge
 Tølløse
 Svinninge
 Svinninge

Hvad er de væsentligste årsager til, at du som oftest handler i den valgte by? - Andet
Arbejde
 Praktisk i forhold til arbejdsplads
 Arbejder derinde
 Ligger på vejen mellem arbejde og hjem.
 Arbejder der 1 x ugentligt
 Arbejder i Holbæk midt by
 arbejder der
 Jeg arbejder i byen
 Jeg arbejder i København
 Arbejder i byen
 Tæt på job
 Arbejder i Roskilde
 Arbejder i København
 Ligger på vejen fra job
 Arbejde
 Ligger på vejen hjem
 Jeg kører igennem fra arbejde
 Jeg arbejder i København

Tæt




Pga. megacenter/ storcenter
 Megacentret
 Stort outlet

Bedre udvalg / lokal støtte
 jeg vælger det sted tættest på, der har, hvad
jeg mangler....har Holbæk det, kører jeg



på bopæl
Holbæk er tættest på min bopæl
jeg bor midt i byen
bor i Holbæk

Det tætteste når jeg bor i Regstrup
 Det er den nærmeste større by
 trods alt den nærmeste større by +
Megacenteret



Tættest på Vipperød
 jeg bor 200 m fra bymidten
 Bor i Holbæk
 har boet og handlet i Holbæk fra jeg var 4. så
en god vane
 tager hvad der er tættest på hvor jeg bor
 Købte alt jeg har behov for i Jyderup
 Orøfærgen lander næsten midt i byen
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Ros Torv
Storcentret !
Ros torv
outlet til børn
Storcenteret
Den er fri for storcentre
Jeg handler for det meste i mega centeret og
i vores egne forretninger i Jyderup

Parkeringsmusligheder

Mulighed for handicapparkering kunne
være bedre

P plads ved supermarkeder, m gratis 2
timers parkering

dertil....
 Jeg vil helst handle lokalt og støtte de lokale
der er de butikker eller udvalg, som mangler
i Holbæk
 varerne fås her
 Udvalg af butikker
 Specialbutikker
 At støtte handlen i Holbæk
 De ’’rigtige’’ butikker
I forbindelse med familiebesøg

Speciallæge, familieforhold, handler i få
gode butikker

Kombineres med familiebesøg

Elsker kbh. er født og opvokset der

Har familie der

Min datter bor tæt på

Øvrigt

Åbningstiderne passer mig

Vi kommer tit forbi

Mange butikker tæt udenfor, dvs. ikke
lukket butikscenter

Det er en bedre handelsby

For at se noget andet end Holbæk

Jeg handler ikke som oftest i Holbæk, kun
når jeg er tvunget til det fordi jeg desværre
ikke kan købe alt jeg har behov for i
Jyderup






Jeg er der alligevel i et andet ærinde
Min tøjbutik findes kun der
Mit behov er ikke særligt stort
Butikkerne ligger lige ved siden af
hinanden

Hvad skal til for, at Holbæk by bliver en mere attraktiv handelsby for dig og din familie? Andet
Bedre parkeringsforhold
 Ahlgade ensrettes med evt. skråparkering og
P-hus på Bysøpladsen
 Genetablering af skråparkering på Ahlgade.
 det er vigtigt at undgå butiksdød i Ahlgade og
Smedelundsgade og at holde byen ren og
med gode parkeringsmuligheder og gode
adgangsforhold for handicappede
 ALDRIG lave Algade til gågade, men gøre det
nemmere at parkere. Gaden er ødelagt af alle
de mange særlige parkerings regler og
tidszoner, hvor man ikke må holde der
alligevel.

 Parkering tættere på butikkerne
 at der igen indføres skråparkering i Ahlgade
 Ahlgade burde ensrettes og
parkeringspladserne skråtstilles
 Længere parkeringstiden, rep fortove veje,
fodgængerovergange
 Ingen parkering i Ahlgade
 Ensret Ahlgade
 Skråparkering i Hovedgaden og rygeforbud
ved cafeer med udendørsservering
 Længere P tid
 at der laves flere parkeringspladser, da det er
det min omgangskreds altid pointerer når vi
snakker parkering i Byen

Mere byliv med bl.a. bredt udvalg af butikker og marked
 Større udvalg af butikker
 Flere varierende butikstyper
 blandet marked flere gange om ugen
 Flere markeder med f. eks. friske og/eller
 mere stemning / hygge / gadeliv / bænke
lokale madvarer samt etniske indslag
med liv
 Mere kultur, eks. koncerthus.
 Ahlgade ikke bliver til gågade, det vil
 hyggelige boder og flot jule pynt i gaderne i
mindske handlen, det er godt med de få
december det skal være være jule eventyr i
gange om året gaden er lukket, det giver et
byen det vil tiltrække børn og voksne til
anderledes liv i byen med forandringen
byen
 stade- og bodpladser øges
 legeområder til børn og småbørn i holbæk
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 At butikkerne forbliver i midtbyen og ikke alle
ender i det ret ucharmerende "mega-center"
 Holbæk kan aldrig blive attraktiv for mig.
Jyderup kan men det er der ikke nogen der
interesserer sig for!
 Fint, hvis der kunne komme gang i tomme
butikker. Pas på Megacentret ikke overtager
for meget.

bymidte
 Økologi og bæredygtige butikker
 Færre kædebutikker, flere specialbutikker.
Gerne 'farmers market'.
 Arrangementer i bymidten og ikke på
havnen, f.eks torvedage i AHLGADE og SKAL
AHLGADE LUKKES OG DER SKAL IKKE
KUNNE PARKERES I AHLGADE - MAN KAN
GØRE P-PLADSEN BAG GL. KVICKLY PÅ
HAVNEN TIL TO ETAGER SÅ ER PPROBLEMET LØST I 4300

Åbningstider
 Længere åbningstider i tøjforretningerne
 Længere åbningstider i hverdagene og også
for biblioteket, som jeg ofte besøger, når jeg
er i Holbæk
 Længere åbningstider
 At butikkerne som i København har længere
åbent og et stort indendørs indkøbscenter
ville være dejligt
 Længere åbningstider
 Længere åbningstider
 Åbningstid

Belægning i Ahlgade
 mindre brostensbelægning hvor man skal gå
og cykle
 Ahlgade er rodet og uindbydende, med dårlig
belægning for såvel trafikanter, cyklister og
gående. Og så ville det være godt hvis alle
handlende har samme åbningstider!
 fjern de brosten
 Belægningen i Ahlgade ændres. Ej god for
cykler
 fjern brosten på både fortov og kørebane
 Ahlgades brolægning ændres
 hovedgaden med fortovet burde ikke være
brostens belagt.. og med skråparkering ville
der blive flere parkerings pladser
 Jeg synes. at brostenene i Ahlgade skal
fjernes og lægges fliser i steden for.
 Gangstierne på Ahlgade

Indkøbscenter / bytorv

Handelscenter i midtbyen, overdækket
med mulighed for indkøb af div. samt
cafeer.

et overdækket center

Overdækket indkøbscenter

Et torv

Savner et rigtigt bytorv

Overdækket center

Indkøbscenter med stort udvalg af butikker

outlet til børn

Vedligeholdelse og rengøring af byen

Skraldespande ved fjordstien

renlig, der flyder alt for megen affald i
gaderne

Al affald bliver fjernet. Især ved stationen,
Rosen mm

Havnemiljøet trænger stadig til
forskønnelse samt kirkepladsen er gemt
væk

Mindre skrald

Bedre renholdelse af gader og stræder er
påkrævet.

bedre vedligehold af stier i boligområderne

flere (og vedligeholdte) legepladser og
steder til at holde en pause med børn

Øvrigt











mere fokus i tidsrummet 17-24. Her er
HELT dødt!!
Skulle bo tættere på!
At det ligger på vejen
Bor på Orø
Jeg er godt tilfreds, som det er
Jeg synes faktisk at det er godt som det er
Flere penge mellem hænderne på folk,
købedygtige borgere
Meget bedre sne og glat-bekæmpelse i
vintertiden
Holbæk er allerede en skøn by.
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Flere (store) legepladser til børn
At Holbæk rykkes tættere på Kirke
Eskilstrup
At man kan komme til byen med offentlig
trafik
Vi handler altid der hvor det er nemmest
og tætteste på hvor vi bor
Flere færge afgange til og fra Orø
Tænker at man efter opførslen af Mega
centret, har ødelagt det liv der var i gaden
førhen, ved at der er flyttet butikker der ud




Holbæk har allerede meget at byde på, så
der skal i stedet for mere fokus på andre
byer i Holbæk kommune
Bedre sammenhæng mellem de forskellige
skønne steder i byen og meget større
sikkerhed for gående.




som før lå i gaden...
Adgang for handicappede til alle butikker.
Jævnfør Arly Dahlgårds tid i byrådet.
Dengang blev Holbæk kåret til Danm
Er handicappet (rollator) næsten alt er
umuligt.

Hvilke aktiviteter, synes du, vil give en mere levende bymidte? - Andet
Åbningstider
 Længere åbningstider i butikkerne. Byen er jo
helt død kl. 17:30!
 åbningstiderne i weekenderne er meget
konservative. en månedlig søndagsåbning og
længere lørdagsåbning ville - tror jeg trække kunder til, og være til glæde for alle.
 Længere alm. Åbningstider
 længere åbningstid og frem for alt ENIGHED
om åbningstider
 Fælles åben og lukketider i byens butikker

Kulturbegivenheder
 Børneaktivitet som kan være en del af
gadekunst. Motionsfremmende.
 Kulturbegivenheder. Teater, skuespil. Lav
Algade om til en gågade og hav et ugentligt
marked ned af hele gaden; boder med ost,
massere af boder med grøntsager, boder
med frisk fisk, boder med pomfritter,
delikatesse mad, og friske råvarer generelt!
(mest af alt friske råvarer) Hver søndag fra
10-18? Ned af hele midten af gåden.
 Underholdende arrangementer, som der ses
en del af i København fx Kulturnatten osv.

Torvedage
 Skvulp og maritime temadage
 loppemarked eller små boder
 Torvedage
 FLERE HANDELSBODER I BYMIDTEN EN SOM
SÆLGER OST OG EN SÆLGER BLOMSTER OG
EN SÆLGER FRUGT OG EN FISKEHANDLER
DET HELE SKABER LIV SE EKSEMPELVIS PÅ
SILKEBORG LØRDAG FORMIDDAG - DET ER
ET HIT

En mere levende Ahlgade
 salg sjov og skæg
 Udover en mere indbydende Ahlgade kunne
man forestille sig at der kommer en lille oase
enten ved Elefant apoteket eller ved
Sparekassen hvor der kan laves en "plads"
med siddemuligheder og lidt grønt. eventuelt
med mulighed for gadeoptræden el. lign
 En velfungerende handelsstandsforening
 Liv efter butikkernes lukketid
 musik
 Aktiviteter for unge, mere fleksible byrum og
pop-up events

Øvrigt

Røgfri udendørsservering ved cafeer

bymidten er fin som den er nu

Større udbredelse af hvad der sker i
Holbæk,












Mere attraktivt havnemiljø
Igen ret fokus mod andre byer
Det hele spredt ud over hele året og så
MEGET mere af det



Bredere udvalg af specialforretninger
Få etableret et torv der inddrager kirken.
(Et par ejendomme skal rives ned)
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at Ahlgade lukkes for trafik
Legeplads hvor man tør komme (byens
kriminelle)
Renholdelse af gader og fortove, samt at
fortove bliver til at færdes på. de er tit
fyldt op med varer til langt ud på dagen.
Inddørscenter
Hvis der er færgeafgange dertil
Ahlgade som gågade
Rent velholdt miljø- blomsterkummer,
bænke

Hvor ser du oftest informationer om aktiviteter og oplevelser i Holbæk by? - Andet
Gennem venner og bekendte
 Gennem venner
 Fra venner, familie og bekendte
 venner
 Venner gør mig opmærksom på hvis der er
noget af interessse
 hører fra Familie/venner
 Venner
 fra mund til mund
 Venner,og familie
 mund til mund
 Venner
 Venner/familie
 hører fra andre
 Information fra venner og bekendte, der
bl.a. driver butik i bymidten
 fra mund til mund
 Information fra mit barns skole og
skolekammerater
 nabo snak

Gennem de sociale medier / internettet
 Facebook mitholbæk
 Facebook - 4300
 Borgeres facebook links og shares
 Facebook
 Internet
 for os der bor på orøs facebookside
 delinger på facebook fra andre holbækborger
 Instagram
 er ikke på facebook, ser kommunens
hjemmeside men sjældent
 holbækonline.dk
 Facebook
 http://sn.dk/nordvestsjaelland

Gennem skilte/plakater/aviser
 skilte
 Plakater
 plakater
 Reklameskilte
 Kultunaut
 Reklamer og jyderup posten
 Reklamer
 Midtsjællands Folkeblad
 Som regel nordvest nyt, når det er for sent.
 jyderupposten
 Jyderup Posten

Øvrigt
 Mit Holbæk - e-nyhedsbrev
 bor i Jyderup får ingen information
 forældre intra
 Når jeg kommer til byen
 får ingen info
 bibliotek
 Jeg bruger ingen af disse
 lokalavis jyderup posten ville være godt at
kunne få info
 Holbæk Bibliotek
 via sportsforeningerne

Når du parkerer din bil i Holbæk by, er det så oftest fordi…? - Andet
Pga. shopping / indkøb



Fordi jeg ikke kan købe alt i Jyderup
 Som kunde. Men kommer der meget
sjældent
Pga.




møder
Møder
Retten
Møde med kommunen eller
sundhedspersonale

Pga.




lægebesøg
Læger/kiropraktor
tandlægebesøg
tandlæge m.m.

Øvrigt
 Sommerhusejer
 fra orø som beboer
 bor udkant går hver dag 3-4 km til centr.
 Jeg har ikke bil
 Jeg har ikke bil
 Undervisning
 fritidsaktiviteter
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Emne: Adgang til natur
Hvad er vigtigt for dig, når du vælger at bruge et bestemt naturområde, en park eller et
grønt område? - Andet
At der er fred og ro
 At der er mulighed for at nyde freden,
 At det ikke er overrendt af mennesker
hunde og mountain bikere. dvs fred og ro!
 At det er rigeligt med plads. Det er ikke
sjovt at sidde i en park hvor man kan høre
bilerne køre rundt omkring en mens man
sidder og prøver på at nyde freden. At det
er kæmpe stort og super flot og at man kan
gå på UDFORSKING
 at der er fred og ro
 jeg vil helst undgå for mange hunde og
mountainbikes

At der er rent
 At der er ryddet op og vedligeholdt . Flere
offentlige toiletter.
 Gøres ALT for lidt for at holde rent - rense
søer mv.
 At der ikke er ødelagt nedtrampet affald af
for mange mennesker
 At der er ryddet op, fjernet hundelorte og
skrald. Sæt flere skraldespande op til det!
 skraldespande langs fjordstien!
 Skraldespande til HUNDELORTE

Legeplaser / afmærket stier
 Legeplads
 SKOVLEGEPLADSER
 at der klippes stier i engområder, som man
gjorde før i tiden.
 afmærkede ruter/stier

Handicapvenligt, børnevenligt og sikkert
 Kan køre med klapvogn, rullestol
 handicap venlig belægning
 Trafiksikkerhed til naturområdet som blød
trafikant
 Sikkerhed, områdets beboere
 At det er sikkert (kriminalitet) at færdes i
området

Hunde
 at hunde holdes i snor
 At hunde skal være i snor
 der ikke er løse hunde
 at hunde ikke går løse rundt
 At hunde ikke er forbudt
 At man håndhæver det ikke er tilladt at
bruge naturen i lange perioder på dagen til
hundetræning, som udelukker andre, både
med og uden hund fra at nyde en fredelig
tur. Dette gælder kun selvbestaltede
grupper, ikke træning i klubber.

Øvrigt
 I Tølløse kunne jeg godt tænke mig bedre
stier i skoven til løb
 Besøger egen privat skov
 Natur skal være natur ikke friseret for
mennesker
 At de er tæt på mit hjem
 bor i skov
 tilgængelighed, tilgængelighed,
tilgængelighed - og nærhed
 bor i naturen
 Ridning tilladt
 jeg er så heldig at bo tæt på skov og natur
5 min til byen så jo jeg bor bare det bedste
sted 10 min til arbejde udd og skoler lige
rundt om hjørnet godt for mine drenge
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Emne: Bosætning i Holbæk Kommune

Hvad var årsagen til, at du overvejede at flytte fra Holbæk Kommune? - Andet
Utilfredshed fra borgere ift. bl.a. serviceniveau, politisk ledelse
 Er langt fra enig med måden byrådet eller
 I Holbæk prioriterer man ikke børns behov,
borgmesteren håndterer økonomi med og
hverken via normering el fx svømmehal
tilsidesætter job,uddannelse og ældre
 En kommune, der vægte almindelige
 jeg ønsker/ønskede at flytte til en kommune
indbyggeres vel højere end stor landbruget
med et bedre serviceniveau og mere
 Holbæk kommune er for dyr, der lyttes ikke
kompetente ansatte i forvaltningen.
til borgeren og kommunen støtter ikke de
 flytte til en kommune hvor der er nok
små landsbyer
pædagoger i institutionerne
 en kommune med forståelse for dens
(vuggestue+børnehave)
borgere. Alle borgere er forskellige og skal
 At Holbæk kommune har meget svært ved
behandles forskelligt. Sagsbehandlingen og
at overholde love og regler
måden man håndterer mennesker på er bare
 utilfredshed med politikernes prioriteringer
ikke i orden. Også selvom man hender sig
 Holbæk kommune prioterer kun Holbæk by
direkte.
 Jeg ønsker et bedre byråd
 Jeg ønsker at flytte til en kommune, hvor
 træt af holbæk kommunes navlepilleri
byrådet og det kommunale system ikke er
 Flere pædagoger og bedre forhold på
topstyret af skrankpaver og
kommunens børnehaver
inkompetentledere som tryner ambitiøse og
 Jeg synes kommunen har alle muligheder
dygtige ledere og medarbejdere.
for at være en attraktiv kommune for
 Udvikling i stedet for afvikling
tilflyttere, men at den politiske ledelse i
 Elendig kommune mht. borgerservice, og
kommunen tager nogen helt tåbelige
hjælp til de svageste
beslutninger som gør det sværere for de
 Pga. den inkompetente ledelse i Holbæk
svageste, nedprioriterer børn, skolerne og
Kommune
de ældre, og som desværre mere og mere
 Fordi I kun tænker på Holbæk og ikke på
er egenrådig. Der mangler reel
byerne rundt om
borgerinvolvering. Man giver udtryk for
ønsket om at involvere borgerne, men
spilder reelt deres tid med
omstillingsgrupper mv. da der ikke kommer
noget videre derfra.
Job og uddannelse
 Skal studere i København
 Vores søn trivedes ikke i folkeskolen han gik
på
 At studere
 Jeg ønsker at flytter nærmere mit næste
uddannelsessted
 Jeg ønsker flere muligheder i forhold til
offentlig transport til mit job i København når der kun er to toge i timen fra Tølløse, og
der er mange aflysninger og forsinkelser på
togdriften, bliver transport til og fra arbejde
en kæmpe prøvelse...
Pga. familie

skal flytte sammen med min kæreste i
Kbh

Jeg har overvejet, men har ingen aktuelle
planer, om at flytte tilbage til København,
som er tættere på venner/familie/job og
hvor kommunerne har bedre mulighed for

 Dels pga. overvejelserne at skifte arbejde og
dels for at flytte sammen med min kæreste.
Vi endte så i Holbæk by, fordi vi fandt og fik
vores drømmebolig.
 Et job i Holbæk ville også være en mulighed
 Bedre job muligheder
 at der ikke er flere jobs
 i kunne tænke på at få nogen arbejdspladser
til holbæk

Øvrigt
 Kan ikke flytte grundet sygdom
 at der er flere legepladser til børn
 gode minder
 mere sikkerhed/tryghed i blandede
borgerrepræsentationer uden "ghettomiljø'er".
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at servicere lokalområderne, som følge af
bedre økonomi/flere borgere til at betale
kommunens omkostninger.
tættere på familie og venner

 væk fra griseproduktion
 Fibernet

Hvis der var en specifik årsag til, at du alligevel valgte at blive boende i Holbæk Kommune,
er du velkommen til at fortælle den her:
Pga. arbejde
 Med de nye besparelser på børneområdet
har vi overvejet at flytte. Vores datter skal
starte i børnehave til sommer, og jeg hører
at siden ansættelses og indkøbsstoppet
siden 1. september 2016, har man ikke
måtte kalde vikarer ind. I munkevængets
børnehave planlægger man med kun en
pædagog til 16 børn mandag og tirsdag. Det
er desværre ikke et enkeltstående tilfælde.
Desuden genere lukkeugerne os rigtig
meget og det nye forslag om at man kan
købe moduler er ikke attraktivt. Vi ved at
hvis man bruger en krone på børn i
aldersgruppen fra 1.5 år, kommer den fire
gange igen! Havde jeg vidst at prioteringen
af børneområdet var så dårlig, havde vi
valgt at købe hus et andet sted. Men da vi
begge arbejder i Holbæk, og er glade for
byen som helhed bliver vi boende, hvis ikke
vi igen skal sparer!
 Arb begge i byen
 Mit arbejde
 Min kone ville få forøget transporttid til
arbejde i Holbæk.

Pga. familie og venner
 Det er tæt på familie og venner
 Mine børn har gode relationer i deres
børnehave og skole - til trods for manglende
ressourcer gør personalet en stor indsats for
at alle trives.
 Jeg er kun blevet boende for at bevare min
datterens relationer til hendes venner.
For som nævn varetager I, i Holbæk
kommune kun Holbæk by, og er bedøvende
ligeglad med alle de andre byer i
kommunen!!
Virkelig dårlig ledelse!!!
Husk at kigge indad, før i kigger ud!!
 Vores søn mistrivedes på en folkeskole i
Holbæk og vi kunne ikke få vores hus solgt.
Vi var derfor nødt til at flytte ham til en
privatskole. Da han er faldet til og blomstrer
på den nye skole synes vi det er synd at
flytte ham. Derfor bliver vi.
 Familie
 Familien/venner bor her også.
 Født og opvokset i byen så ville være svær at
undvære

Kan ikke få huset solgt/huspriser
 Vi har en nabo som jeg og flere andre
naboer har prøvet at få kommunen til at
tage sig af, det er nu på 9 år.
Vi havde troet og håbet på at kunne ha
tilbragt vores alderdom her, men forgæves.
Flere huse er tilsalg men når en evt. Køber
ser naboens hus, løber de skrigende bort.
Så hvis kommunen mangler et billigt hus
eller flere på Orø, kan disse overtages for en
slik
 Finanskrisen gør mig teknisk insolvent
mange år fremover, så at flytte er desværre
ikke en mulighed pt.
 Jeg bliver foreløbig boende i Tølløse pga.
økonomi. Huspriserne i Tølløse er for
lave/huspriserne tættere på København er
for høje.
 Det koster mange penge at flytte. og der
hvor vi gerne vil flytte til har vi ikke fundet
bolig endnu.

 Det er umuligt at få min bolig solgt, da jeg
bor i en landsby med mange faldefærdige
ejendomme. Jeg er fastlåst i min
boligsituation
 Det er ikke muligt at sælge til en rimelig pris,
når man er blevet nabo til en storindustriel
svinebonde
 mangler at sælge min ejendom
 Kan ikke sælge mit hus på nuværende
tidspunkt
 Grunden er, at vort hus endnu ikke er solgt
 Hus er faldet i værdi pga. Dårlig service fra
kommunen og nu lukker de også biblioteket
 Svært at sælge nuværende bolig
 Tabet på min ejendom er pt for stort.
 Lave huspriser i ydreområderne i Holbæk
kommune
 Bolig prisen i København. Ellers var jeg flyttet
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Øvrigt







Vi troede vi var sikret plads på privatskole
til vores datter i 2018, men det viste sig
desværre ikke at være tilfældet, så nu
overvejer vi at flytte igen.
Jeg er på mange måder glad for at bo
her, men der er fra kommunens
yderområder, såsom Kirke Eskilstrup
mentalt langt til Holbæk, hvorved jeg
føler, at kommunen engang imellem
glemmer os. Jeg er glad for mit hus,
hvilket er den primære grund til at blive
boende.
Nej, jeg over stadig at flytte til
en.kommune med bedre styr i regnskabet
og en bedre administration.
Fandt en billig bolig som vi ikke kunne sig
nej til. Men mangler helt klart
ridemuligheder og sikre veje også for
heste og ryttere. Ønsker 2-1 veje - vi
taler om Orø, hvor jeg også selv deltager
i at holde trampestierne slået, så man
kan komme frem. Jeg synes man bør
kunne få mere ud af, at have sådan en
dejlig ø og især at ryttere og heste får
nogle bedre forhold. Det vil være
attraktivt for kommunen ligesom det er fx
i Solrød, Karlslunde mm

Hvilken boligtype bor du i? - Andet
 Byhus
 Dobbelthus
 Ejerlejlighed holbæk bymidte
 fritidshus
 gårdhavehus
 Helårs bolig i vores sommerhus
 Helårssommerhus
 Lille hus i landsby
 lejer halv villa
 Land ejendom
 Lejlighed
 Landbrugsejendom
 Mit sommerhus
 Ombygget sommerhus
 Orø

Hvilken boligform bor du i? - Andet
 almen boligforening
 Andelsbolig
 Almen nyttig
 Andelsbolig
 Andelsbolig



Har købt en lejlighed i København, men
den er lejet ud i øjeblikket. Når lejemålet
ophører, flytter vi
Jeg bor dejligt her
Kan godt lide en stor del af naturen og
området - Bor dog i yderkanten af Holbæk
kommune - i Jyderup - Og her er man vist
mest af alt GLEMT fra Holbæks side!
At Holbæk kommune på børne, social og
sygedagpenge området, har med meget
svært ved at holde sig til de fra politisk
side udstukket reglermenter.
At kommunen forsøger at undvige regler
og love, for at spare.
Når kommunenen bliver irettesat fra
højere sted eller bliver undsagt af evt.
advokat gennem retssag, danner dette
ikke praksis efterfølgende for kommunen.






Se eks. hovsa' Holbæk, bare et ud af
mange eksempler på nettet.
Har bare ikke fundet det rette hus/sted
endnu....
Har endnu ikke fundet den rette bolig
årsagen var/er at jeg bor midt i naturen .
Selve kulturen i Holbæk er fantastisk når
man har 2 små børn. Markedspladsen,
Skvulpfestivalen, klovnefestivalen, isrosen,
Holbæk Garden















sommerhus
Sommerhus
Sommerhus
Sommerhus på Tuse næs
Studie bolig
Tofamilieshus
Villalejlighed / 2-familieshus
Ældrebolig på Østergården Undløse







lejebolig
lejebolig
Lejlighed
Lejlighed
Lejebolig
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Alm.nytt. boligselskab
Dobbelt hus med familien
etageejendom
En gård lavet til lejligheder
Ejendom med ejen familie og udlejet lejemål
et hyggeligt lille ældre hus hvor der er
børne familier ældre og enlige
 familiekollektiv
 ideel anpart

Hvilke

























Lejlighed
Leje lejlighed
lejer halv villa
lejet lejlighed boligselskab*
parcelhus
Sommerhus
Seniorlandsby
seniorlandsby
Seniorlandsby Tjebberup

boligtyper kunne være interessante for dig inden for de næste 10 år? - Andet
andelsbolig

Noget mindre at holde.
Beskytt. bolig - evnt. plejebo0lig

ollekolle
Bogællesskab

Ollekolle/bofællesskab//ældrekollektiv
Byhus, andelsbolig

pensionistbolig
er tilfreds med min nuværende bolig

Plejebolig
flere lejeboliger

Senior bofællesskab
gårdhavehus

små boliger tæt ved station
Huset er bygget for at kan blive længst

Tæt lav landligt
muligt

Ældre bolig
Hvor jeg bor nu!

Ældrebolig
jeg bliver der hvor jeg bor

Ældrebolig
jeg ønsker at blive hvor jeg er

ældrebolig?
lejebolig

Ældrevenlig bolig
lejebolig med lidt have,

Økohus
lejelighed

Økosamfund / andelsbofællesskab

Hvilke boligformer kunne være interessante for dig inden for de næste 10 år? - Andet
 afhænger af helbredet
 jeg ønsker at blive hvor jeg er
 almen boligform
 lejebolig
 Andelsboliger
 lejebolig
 billig centralbeliggende rækkehus
 lejelighed
 bolig på landet
 Noget mindre at holde
 Byhus, andelsbolig
 Plejebolig
 glad for min bolig
 se ovenfor
 I nuværende bolig som er bygget til at blive
 Senior Bofællesskab
længst muligt
 Ældre-bofællesskab, eje eller leje
 Ingen anden
 Ældrebolig
 jeg har tænkt at det er vigtig for mig at bo
hvor der er plads til alle generationer

Side 11 af 22

Emne: Kontakt med Holbæk Kommune

Hvilke emne vedrørte kontakten primært?
Vedr. sygdom
 Fysioterapi
 Midlertidig hjælp fra sygeplejer
 Sygedagpenge
 Sygedagpenge
 Orlov i forbindelse med kræftsygt barn og
ydelser forbundet hermed.
 Sygemelding, raskmelding
 §58a

Vedr. udsatte børn og unge
 Sagsbehandler vedr familiepleje
 blev godkendt plejefamilie og fik plejebarn.
 Familicentret, herunder børn med handicap
 Hjælp til socialt udsat ung!
 Social støtte til barn

Vedr. handicap
 Handicapområdet
 Handicap hjælpeforanstaltninger
 handicap foranstaltninger
 hjælp til mit handicap personlig pleje
kørestol m m
 Hjælpemidler

Øvrigt
 Det var både Borgerservice og Specialskole
(andre tilbud til børn)
 Personaleafdelingen
 TV-signal, vedligehol.af Fjordstien
 personen var svært at forstå
 sociallområdetpsukiatri

Har du andre kommentarer til din personlige kontakt med Holbæk Kommune, så angiv dem
gerne her:
Handicapområde / visitationer
 Holbæk kommune er TUNG, når det
kommer til hjælp på Handicapområdet og de
pårørende! Når jeg har talt med andre
handicapforældre, professionelle indenfor
området og sågar socialrådgiverstuderende
laver de alle en spøjs grimasse, når jeg
fortæller, at vi bor i Holbæk. Det er på listen
over de kommuner, som handicapfamilier
frarådes at flytte til.
 god behandling på hjælpemiddelcentret
 Visitator for Undløse og opland Lene Hansen
var meget kompetent og skaffede mig en
ældrebolig i løbet af ingen tid. Ingen klager
fra min side
Sagsbehandlere
 Vi søgte i april, og har endnu ikke fået svar,
men er sendt rundt i ring til ca. 6-8
forskellige sagsbehandlere / afd. Og startet
forfra for 1.5 måned siden.
 Sagsbehandleren som er vores
samarbejdspartner svarer aldrig på
henvendelserne, først når vi kontakter
hendes overordnede
 Synes det er spild af alles tid at man skal

 Min mor har svær AFESI og derfor skulle der
tales med visitator - der har været lidt skift i
hvem jeg har talt med - men trods det så var
de lydhøre, konkrete og venligst overfor min
mor - trods hun ikke kan tale.
 Der var ingen reel dialog. Resultatet var en
reduktion af visiterede ydelser med over
25%. Det blev påklaget, og beslutningen blev
derefter omgjort. Brevet, der gav os
medhold, var totalt uforståeligt.

 At medarbejderne ikke stoler på borgeren, at
man gang på gang SKAL bevis enten sin
uskyld, eller for den sags skyld at en
kommunal medarbejder tror at han eller hun
ved langt bedre en sygehusvæsnet. og
undsiger læger, hvilket gøre sagsbandling,
meget længere end nødvendig. At kommunen
køre borgeren rundt i manegen, bryder regler
og borgeren som eks. kommer ind i systemet
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via Jobcenter hvis der er aftalt et skoleforløb
med en sagabehandler for at søge
uddannelsesydens, og at man skal melde
sig ledig selv om man går i f.eks
produktionsskole.
 Min sagsbehandler er en rigtig god en, trods
kommunen og alle deres åndssvage regler!
Hos min sagsbehandler møder jeg
medmenneskelighed og empati. Det er der
ellers mange i kommunen der efterhånden
mangler.
 når man KONSTANT skal ringe/skrive etc.
for at få dem til at gøre noget som helst ved
det. Det er IKKE i orden, at de ikke har tid,
til at kigge på sagerne!
Daginstitutioner / skoler
 Der er for lidt kontakt til skolen. Barnets
skole/hjem samtale
 Min datter går i vuggestue, så jeg er i
personlig kontakt med personalet næsten
dagligt. Desuden arbejder jeg selv i
kommunen. Jeg oplever generelt kun flinke
og dygtige folk.
 Jeg skrev om saltning på mit barns skole og
fik aldrig svar fra Vækst og Bæredygtighed.
Jeg undre mig over navnet. Hvem har dog
fundet på det?

Borgerservice
 Både borgerservice og den nu afskedigede
leder Thilde fra Ladegårdsskolen var
fantastiske mennesker da jeg henholdsvis
arbejdede der under hendes lederskab og
jeg skulle have nyt pas.
Ansæt søde ledere, ikke såkaldte
'kompetente' ledere. Forstå mig ret - det
skaber i det lange løb bedre resultater at
ansætte 'menneske-personer' end 'resultatpersoner' Det må i indse.
 Det var bare bestilling af et pas!!!

Ventetid
 Virker som om at man skal vente længe og
tage kontakt urimeligt mange gange i håb
om at borgeren giver op undervejs og
Holbæk kommune på den måde kan spærre
pengene.
 Dårlige oversigtsforhold i Stestrup, idet
Holbæk Kommune er lidt længe om at
reagere/påtale overfor beboerne om at
klippe træer, buske o.lign ind, så det igen er
sikkert at færdes.
 "Nu skal du jo forstå, at du ikke bare sådan

grundet en fysisk skade, ender ud i et meget
længere og unødvendigt mentalt forløb.
 Sagsbehandlerne er helt sikkert for pressede,
 Hvordan kan en jobkonsulent få lov til at
sylte en syg borgers sag i 3 år?
 Et rigtigt godt initiativ med 75 års fødselsdag
på seminariet i stedet for kontaktpersonen
kommer i hjemmet så længe man ikke selv
mener man har behov for det!
Stor ros til Lotte Winther Eskildsen (
Sundhedsvejleder )

 Holbæk kommune er priviligerede på
dagplejeområdet med en leder som fremme
fagligheden og fokusere på kvalitet. Dejligt I
valgte at beholde hende efter den 3.
november.
 Kontakten handlede om en 1. klasses elev,
der blev mobbet i skolen og SFO af bl.a. en 5
kl. elev. Skolen gav ved flere lejligheder
udtryk for at de ville håndtere det, men intet
skete. Det endte med en 7 årig med
stresssymptomer, hoved og mavepine flere
gange om ugen. Problemet blev ikke løst og
vi flyttede vores barn på en privat skole i
stedet. Nu er der ingen problemer.
 Ærgerligt at systemet til at udstede pas var
gået ned den dag jeg havde bestilt tid til nyt
pas. Det havde været rart at få en sms om
at tiden var aflyst, på grund af
systemproblemer. jeg havde taget fri fra
arbejde for at nå ned til jer.
 Hun var i den grad inkompetent - 3 besøg i
borgeservice - tingene var blevet væk mm. derefter ferie.
Til sidst fik jeg dog fat i en venlig og
kompetent medarbejder (mand) som fattede,
hvad den anden havde gjort galt og klarede
det hele i en håndevending, sådan skal
servicen være!!
 Medarbejderen har trods 3 rykkere fortsat
ikke svaret på henvendelse vedr. et vigtigt
møde. Meget utilfredsstillende
 Dårlige forhold for cyklister som gjorde at jeg
fik ødelagt for knap 10.000kr ved et
cykelstyrt og fik INTET dækket .......sjovt nok
blev hullet lappet hurtigt og det inden
kommunen forsvarede sig til mig omkring
dybden på hullet....... Så mit bevis var
pludselig væk :-( :-(
Jeg cykler nu kun alene og aldrig mere med
børn - det er ALT for farligt og DYRT :-( Det
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kan få (løst dit problem) på et døgn.
Og det var efter at have ventet forgæves på
kontakt efter skriftlig henvendelse i flere
uger.

er seriøst nogen gange med livet som indsats
- gad godt at cykle en tur sammen med
Borgmesteren OG hans børn ...

Generel utilfredshed
 Holbæk Kommune har kun eksisteret siden
2008. Den tidligere Holbæk Kommune var
billigere i drift og mere åben
 Jeg oplever, at personalet forsøger at
"nøde" borgeren ved at stille sig på deres
side og forklare, at de hele skyldes
besparelser istedet for at være loyal overfor
kommunen (deres arbejdsgiver) og forholde
sig til sagen og med de midler der er, at
finde den bedste løsning.
 Kontakt til kommunale medarbejdere er
elendig. De virker udbrændte og uvidende,
uengagerede og totalt ligeglade med at det
er folks liv de skalter og valter med!
 der er ikke noget nyt under solen , uanset
om du skal på det ene kontor eller andet
føler man at der bliver talt ned til dig og når
man står og lytter til andre borger giver de
også udtryk for at der bliver talt til borgerne
som de var børn . Personalet burde have
forståelse for at meget af det der udsendes
fra kommune og stat ikke lige er til at gå til.
Feks fik jeg engang et svar at jeg selv
kunne finde det på nettet og ikke behøvede
at komme her.

 Til gengæld har jeg kun hørt om dårlige
oplevelser med kommunens jobcenter, hvor
medarbejderne behandler borgerne på en
nedladende og arrogant facon. Ofte har
medarbejderne heller ikke læst borgerens
journal, og træffer derfor vigtige afgørelser
for borgeren på et helt forkert grundlag.
 Ingen hjælp at hente. Det virker som om,
man skal generes mest muligt med uduelige
"aktiveringer", der ingen steder fører hen.
Jeg har selv fundet arbejde, men oplevelsen
med Jobcenter var på ingen måde positiv.
Jeg har mange forslag til en ændring, men
jeg har en klar fornemmelse af, at ingen vil
lytte.
 Når jobnet.dk ikke virker og man skal have
fat i en medarbejder, er det praktisk talt
umuligt at få fat på en medarbejder. Skriver
man en email, ved man ikke om den når
frem. MEGET dårlig service.

Positive tilbagemeldinger
 Det er godt at der findes et Borgerpanel og
den interesse der er fra kommunen
 Jeg har oftest følt mig godt behandlet.
 Alt i alt - altid god og venlig behandling!
 Har fået plejebarn/aflastningsbarn fra
Holbæk kommune, og syntes vi har en god
dialog.

 Holbæk har et korps af søde og venlige socu
ass. hvilket i hvirkelig burde påskønne noget
mere
 Meget forskellig oplevelse afh af emne.
Ældreområdet har jeg desværre en del
dårlige erfaringer med - men også gode, bare
færre.
 vedkommende var virkelig rar og venlig at
tale med

Øvrigt
 Der mangler et sted hvor man kan påpege
fejl og mangler her i kommunen.
 Gennemgå jeres standardbreve. Få lavet
dem kortere med et tidssvarende ordvalg.
 Kunne være rart at man kunne skrive
kloarkering kundby, og så fik man de navne
frem så varetager denne opgave.
Det ville lette kommunikation
 Kunne godt tænke mig, at den besøgende
kunne give mere konkrete anvisninger og
løsninger og at det ikke kun er en kontrol
af, om jeg kan klare mig selv.
 Vigtigt at man altid gør et ordentligt stykke
arbejde, kender man ikke svar på
spørgsmål, så indrøm at det er man nød til

 Via giv et praj, det fungerer simpelt hen for
dårligt!
 Uheldige beboere med og uden lovlig
tilladelse til ophold.
ØV ØV ØV
 Der køre også en sag på denne oplevelse.
Med hjælp fra Hovsa Holbæk
 Jeg havde en samtale ifm. overgang til
pensionisttilv.
 Det burde være en selvfølge at medarbejdere
i kommunen tager telefonen i deres
selvvalgte TELEFONTID. Det er absolut ikke
tilfældet.
 Telefon tid er alt for kort og for tidligt på
dagen
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at undersøge. Man fremstår ikke
professionel og kompetent hvis man prøver
at omgåes sandheden
 Telefontiden er ikke brugervenlig.
Der stilles om til mange forskellige da der
hele tiden sker ændringer på hvem som gør
hvad.
Medarbejderne virker stressede og meget
lidt løsningsforkuseret pga arbejdspres

 Har desværre været låst i arbejdsløshed
gennem for lang tid, og som et
"desperations-forsøg" forsøgte jeg at
kontakte borgmesteren personligt - for
herigennem at synliggøre at jeg har så helt
afgjort kompetencer til at bestride mange
poster i kommunalt regi. Har aldrig
nogensinde fået et ord retur, til trods for at
jeg har rykket for svar!

Hvilke emne vedrørte brevene primært?
Bolig/ejendom
 Ejendomsskat
 Flytning
 Grundskyld/skat
 Holbæk forsyning
 Holbæk forsyning
 kloakafløb på min ejendom
Støtte og handicap
 Bred hjælp til socialt udsat ung mand
 Handicapområdet
 Støtte til barn

Sygdom
 Emner vedrørende kræftsygt barn
 Jeg har kun modtaget et digitalt brev om en
undersøgelse på sygehuset.
 Sygedagpenge
 Sygedagpenge
 §56
Øvrigt
 diverse emner
 Løn
 lønsedler
 Min lønseddel
 Nabohøringer
 Nedgravet Å, vandløb og dræn
 Regninger

Har du andre kommentarer til de breve du modtager fra Holbæk Kommune, så angiv dem
gerne her:
 Breve er alt for lange. Bør gennemgås og
 Hjemmeside er ikke logisk. Og ofte kan det
tilrettes.
være svært at finde ud af hvilken kasse
 Der er aldrig direkte telefon nr !! Så man
mand skal lede for at finde svar. Da man
må igen side i kø, kan ikke komme kontakt
først skal vide om eks.rottebekæmpelse er
hvis kl er efter kl 10 !!!
ejendom eller natur osv. Alfabetisk søgn. Evt.
 Der er lagt meget vægt på hvad der sker
Ville være nemt.
hvis man IKKE overholder de angivne frister
 Jeg forstår ikke hvad for en løn jeg får - hvad
etc. I en sårbar situation kan det godt føles
der er hvad. Det er helt og aldeles uklart
truende.
hvordan min løn var sammensat i den
 Der var vedr. at datter skulle starte i skole periode hvor jeg arbejdede for Holbæk
syntes kommunen nogle gange komplicerer
Kommune
sproget og informationen bliver for
 Nej
besværgelig og man sidder stadig med
 Oplevet det er fejl i breve, andre borgers
spørgsmål når man har læst brevet....hvis
navne der ikke er slettet
ikke blevet lidt mere forvirret, fordi man
"Copy and past" virker ikke ordentligt og
ikke kender procedurerene i forvejen - nogle
kompetent
af brevene er skrevet som om man jo godt
 Se foregående besvarelse
ved hvad der tales om og det er ikke altid
 standardbreve - derfor mere snørklede end
tilfældet
nødvendigt i sprogbrugen. Ex. mine
 Forvaltningsloven bliver ikke overholdt
speciallinser stod opført som "skulle retur"
 Formuleringen i breve vedrørende ledighed
efter brug !! NEJ - DE SKAL KASSERES !! Men
har af og til været unødvendigt truende og
ordlyden passede, hvis det var en stol det
anklagende.
drejede sig om.
 Generelt er det ikke nemt at finde frem til
 Tydeligt at breve skal dække, kommunens
den rette afdeling og sagsbehandler. Måske
"ryg"... juridisk!. Det er system OVER
skyldes det den evindelige navneændring,
menneske liv!
som er meget forvirrende og intetsigende.
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Emne: Yderligere kommentarer

Hvis du har yderligere kommentarer til undersøgelsen, kan du skrive dem her:
Børn og unge
 Det er en tung og opslidende affaire at
skaffe vores datter en betalelig bolig i
Holbæk (hun kommer fra Sorø kommune).
Hun bor hos os i en 3 værelses lejlighed på
7 mdr. Efter en skilsmisse ,har sin datter
her hveranden weekend. Her er Holbæk
kommune ikke særlig imødekommende

 DE UNGE....de skal have råd til at bo og

studere. Det ville være dejligt. Især nu da
busserne er reduceret så markant fra
yderområdet omkring byen,.
 Hvis Holbæk kommune skal tiltrække nye
borgere skal der arbejdes på det dårlige ry
kommunen har især i behandlingen af børn
og unge med udfordringer

Parkering
 Der mangler p-pladser til os beboere i
Holbæk bymidte. Det er ikke OK at
nedlægge nogle af de få, der er til os. Måske
kunne man indføre tilladelser til beboere i
bymidten, sådan at man kan parkere ud
over tidsbegrænsningen?
 Når man parkere nede på den gamle
gasværksgrund kan man benytte flere veje.
Men den dejlige store trappe midt for
mangler for vi ældre og dårlig gående et
rækværk.
Men det er nok kostbart.
 Der mangler flere handicap pladser, og især
HCP pladser hvor man ikke skal stille sin pskive. De privatiseret gør ikke opmærksom
på nye regler, derfor jo flere kommunale
pladser jo bedre. Jeg savner en stor fælles
lege plads i et grønt område, hvor alle kan
komme nemt til også handicappet.

 Jeg bor i by midten med egen parkerings
plads og derfor har jeg ingen mening om
parkeringspladser for næsten alt er indenfor
gå afstand
 Trafikmængden til Holbæk by er blevet
meget større de senere år. Presset på Ppladser er enorm. Hvorfor gøres der intet for
at løfte den udfordring? Det er NU der skal
gøres noget.
 Uklar skiltning om parkerinstidsrum på de to
store pladser ud mod havnen. 2 timer kontra
4 timer.
 Vedrørende parkeringsforholdene i byen har
jeg et forslag til at man overbygger
busholdepladsen ved stationen med et
parkeringshus med direkte udgang fra peron
1. - tilkørslen til parkeringen kunne
indlægges i pendlerens rejsekort og aflæses i
automat ved indkørsel.

Daginstitutioner/skoler/ældreområdet
 Holbæk kommune burde generelt
koncentrere sig om at få styr på sine
udgifter, og ikke bygge/opføre nye ting. Det
er tragisk at man år efter år ikke kan styre
sine udgifter, hvilket i sidste ende fører til
fyringer, forringelser i daginstitutionerne
samt for vores ældre. I forvejen er
skatteprocenten høj for Holbæk kommune,
så må man også forvente bedre ledelse fra
kommunalbestyrelsen.
 Hæv nu den skat så der er råd til ordentlige
børnehaver og skoler
 Elendige forhold for skoler og ældrepleje.
Nedskæringer uholdbar. Er selv i system og
ansatte er presset til det yderste og det hele
falder sammen på et tidspunkt.
At bruge penge på ny sportsarena i denne
tid hvor der spares andre steder er absolut

 Holbæk bør prioritere en indsats for at
bibeholde og tiltrække ressourcestærke
familier. Jeg er selv højtuddannet akademiker
og tilhører ovenstående kategori. Vores
familie har valgt en privat børnehave fordi
det offentlige ikke er godt nok normeret ifht.
fremtidens guld - børnene. Når vi skal i
svømmehallen kører vi konsekvent til
Roskilde fordi den kommunale svømmehal er
så uhumsk, gammeldags og på ingen måde
børnevenlig, at det er en absolut fadæse.
 Børnepasningen i Holbæk kommune er
kommet ned på en så _dårlig_ kvalitet at vi
overvejer at flytte fra kommunen! det er
også en general holdning når vi høre andre
mening om dette.
 Ja I satser forkert. I bør satse på små skoler
og tilflyttere. I undersøgelser er der evidens
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ikke i ordne, og ja man kan godt tage fra
andre kasser, der er politikerne der laver
reglerne.
2 simple slemme eksempler. I min datters
folkeskole er er ikke råd til
papirshåndklæder sidst på ugen så de kan
ikke få tørret fingre når de har været på
toilettet. Eller der er ikke råd til materialer
der bruges løbende igennem skole året. Kan
i forstå at folk søger privatskoler og privat
børnehaver når det er så dårlige vilkår for
både elever og lærer.
Hvad med de gamle. der er ikke tid til dem.
personalet bryder sammen. de gør al hvad
de kan og det er bare ikke godt nok da
ressourcerne er så dårlige.
Det går helt galt på et tidspunkt.
Vedligeholdelse / renlighed
 Holbæk mangler skraldespande i mange af
de områder, hvor man lufter hunde f. eks.
ved fjorden. Det kan ses. Jeg har selv hund
og går ofte mange kilometer med min
hundepose i hånden.
 Er det ikke muligt at få lappet alle de huller
nede ved vandet samt at få alle
parkeringspladserne færdige, som I er
begyndt på d.v.s pladsen hvor Hyandai lå
tidligere - pladsen mellem blokkene på
havnen - pladsen ved retsbygningen pladserne på begge sider af Fjordstjernen
samt at Markedspladsen ikke skal være et
opholdssted for alkoholikere - alt dette ville
forskønne HOLBÆK BY!
 Der er for meget skrald og hundelorte i
Holbæk by. Måske er der for få
skraldespande!
Der mangler virkelig en legeplads på
havnen! Vi forældre vil gerne være der, men
der er ikke noget børnene kan lave!
 Jeg savner mere belysning på vejene, når
det er mørkt. Mere synligt politi ville også
være dejligt. Spørgsmål til hvordan vi
oplever de mennesker med anderledes
kulturer der kommer hertil og hvordan vi
mener integration lykkes- samt nogle bud
på hvad det vil sige at integrere/ blive
integreret handler om...kunne have været
med i denne undersøgelse. Tror det fylder
hos folk.
Ellers synes jeg det er en super god by at
bo i (Holbæk). Der er noget for enhver...
og megen venlighed og åbenhed over for
fremmede og nydanskere... super gode
integrationsprojekter (eks. Sidesporets).
Vh xxx
 Skraldespande til hundeposer ved offentlige
områder og stier.
Renovering/vedligehold af stien langs med
fjorden:
- jo længere man kommer ud ad stien, jo

for at tilflyttere satser på kommuner med
mindre skoler og synlig skoleledelse. -Små
enheder
 Der gøres, som altid, for lidt ud af, at
forbedre de kommunale insttutioner i
kommunens udkanter. Alt bliver koncentreret
i Holbæk by og det er også der pengene
bliver brugt. Jeg bor langt væk fra Holbæk og
jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad vi skal
med en sportsby i Holbæk. Måske burde man
ha brugt pengene bedre på ALLE borgere i
kommunen og ikke kun på Holbæks beboere.

 Pynt op på indfaldsvejene til Holbæk
centrum. Med blomster, træer, plakater etc
etc
 Havnemiljøet bør forbedres som et attraktivt
område, som borgere og turister trækkes ned
til med vedligeholdt opholdssteder og hygge.
- Vi er en havneby, hvilket ikke er prioriteter
i så høj grad, som mange andre danske byer
har udviklet til glæde for mennesket.
 Fortov, veje & cykelstier er flere steder i
dårlig stand.
 Gadebelysningen er blevet meget forringet,
de fleste steder, der er dog få forbedringer.
 Det ville være dejligt, hvis der blev brugt
nogle flere resurser på renholdelse
af Holbæk by og omegn, for det trænger der
virkelig til.
 Belægning på fælledstien fra Valmuevej hele
vejen forbi det gamle seminarium ned til
stadionområde er fantastisk dårlig. Der er
sket flere cykelulykker som følge heraf.
 Sæt flere skraldespande op langs fjordstien,
især der hvor skiltning: "Henkastning af
affald forbudt" er!!
 mht. at vedligeholde skovstier så syntes jeg
det er temmelig overflødigt at feje BLADE på
stierne i skoven i disse spare tider hvor der
fyres folk i Holbæk kommune.
 Der ligger affald overalt - det skæmmer
byen.
Blokér trafikken i Ahlgade midtvejs, så
gennemkørende trafik undgås, hvis Ahlgade
ikke kan blive bilfri.
 Der mangler blomster i bymidten
Der mangler lys i strandparken. der er utrygt
i skumningen pga manglende lys. Det er en
dejlig park hvor jeg ofte kommer
 Stier omkring naturskønne områder
eksempelvis ved Maglesø, meget dårligt
vedligeholdt.
Rabat ved veje og træer der vokser ud på
landeveje er til stor gene for cyklister.
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dårligere bliver belægningen. Mange steder
bliver stien oversvømmet i regnvejr - også i
græsset, der bliver trådt op og ender som
en mudderpøl, som man ikke kan komme
forbi uden at få våde fødder.
- det er virkelig synd at bredderne langs
fjorden er groet helt til i ukrudt. Det
mindsker fornøjelsen ved at gå tur langs
fjorden betragteligt - udsynet er hæmmet
og adgangen til vandet ligeledes.
- rigtigt mange hundeejere "samler" ikke
op, eller også smider de posen fra sig ved
første lejlighed ... som regel ind i
ukrudtskanten, hvor alle så kan se de sorte
poser.
Trafiksikkerhed
 Vil gerne tilføje at jeg godt selv vil færdes
på veje på cykel, men er utryg ved at lade
min datter cykle i skole med den trafik
gennem Mørkøv by om morgenen. Blevet
lidt bedre med de nye streger på vejen
gennem byen.
 Trafikforholdene til Megacentret er meget
dårlig - specielt for gående og clyklende
trafik. Mange steder mangler det fortove,
så folk må gå i græsrabatten. Det er under
al kritik med disse forhold omkring et så
stort center-onråde. Iøvrigt er
springstrupvej en af de mest trafikerede
tilkørselsvej, hvilket denne vej slet ikke er
projekteret til.
der skal minimum etableres fortov i begge
vejsider Omkring transport på cykel - jeg cykler hver
morgen op ad Stenhusbakken, og der er det
desværre decideret farligt at cykle når der
er sne, fordi AL sneen bliver ryddet ud på
cykelstien.
 Vi cykler meget både til arbejde og i vores
skove og i byerne
Vi oplever gang på gang at bilerne kører for
stærkt og ikke viser hensyn på de mindre
veje
Jeg har gjort kommunen opmærksom på
dette men fik at vide at jeg kunne skrive til
politiet -Ingen hjælp at få
Øv øv skal vi køre ned først

Bør prioriteres højt
 Indsamling af plastaffald er i
livscyklusperspektiv ineffektiv. Det er min
vurdering, at det vil være bedre at brænde
plastaffald.
 Søen i Timianparken er ved at gro til. Kan
ikke længere gå rundt om søen.

 Vedr. trafik: Jeg cykler til det meste (job og
indkøb)- her er plads til forbedring! Havnevej
er livsfarlig - og cykelsti kun etableret i den
ene vejside. Troede den ville blive
dobbeltrettet - men nej. Her kører man uden
på parkerede biler - nærmest på midten af
vejbanen, når man kommer fra Elværket og
ud mod Munkholmvej.
En logisk sammenfletning af stien langs
fjorden og hen over havnepladsen savnes
også. Her cykles på dårligt vedligeholdt
brostensbelægning langs kajen - og så på
fortovet hen til lyskrydset ved kanalstræde.
Det må kunne laves mere smart for de bløde
trafikanter.
Endnu værre er Stenhusvej, hvor vores søn
cykler frem og tilbage til skole. Det er
utroligt, at denne vejstrækning, hvor så
mange børn og unge mennesker (som vi
gerne ser cykler) færdes dagligt, ikke har
fået cykelsti. Min ældste søn startede i
Holbæk Lilleskole i 1994 - og nu skriver vi
2016, hvor min yngste søn stadig går i skole
- og det har været en kilde til frygt og
irritation i alle årene. Det må kunne gøres
bedre!!
 Utryghed ved at færdes på cykel:
belægningen på Ahlgade er meget lidt
brugervenlig grænsende til farlig
 Vedr. besvarelser op tryghed og sikkerhed
omkring trafikken, er det isæ Oldvejen der er
ved at være livsfarlig at færdes på, som
såkaldt blød trafikant!
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Lokalitet
 Handler primært om Holbæk som snart alt
andet, bor i udkanten af kom., så det er
komplet uinteressant.
ALT skal kun ske i Holbæk lader det til!!!
 Sportsbyen er for dyr, forkert placeret og
tager penge fra andre vigtige områder. Der
er for meget landbrug og by i kommunen og
meget lidt vild natur.
 Holbæk by bliver generelt prioriteret for højt
i forhold til resten af kommunen, også i
denne undersøgelse.
 Jeg bor i Jyderup, hvor vi umiddelbart ikke
mærker meget til byudvikling!
 I er så ligeglade med os der ikke bor i
Holbæk by!!!!
 Synes at der mangler udvikling i yder
byerne, jeres undersøgelse bære også præg
af det handler om Holbæk by, jeg er skuffet
over jeres mangle på interesse på eks.
Mørkøv hvor jeg bor, takke være
Borgerforeningen sker der heldigvis noget
her i byen, og det kunne i tage ved lære af..
det er ikke altid kolde fakta der giver glæde
med også anerkendelse og de bløde værdier
så som juleoptog, så ud med jer og kig jer
om i hele kommunen.
 Jeg føler at Holbæk kommune glemmer
landsbyerne, især mht. Trafiksikkerhed og
offentlig transport. Vh borger i sdr. Jernløse.
 Det er en meget dårlig kommune at bo i,
hvis man ikke bor i Holbæk by
 Der kunne skrives mange sider omkring
hvor dårligt det står til i Holbæk Kommune,
men undlader ikke her at nævne et enkelt
punkt, nemlig idrætsfaciliteter. I mens
Holbæk BY kan se frem til et kæmpe nyt
idrætsanlæg forfalder de omkringliggende
byers anlæg stille og roligt. Jo længere væk
fra havnen man kommer jo dårligere står
det til. Tuse får penge efter penge til at
renovere, imens eks.vis Gislinge, Svinninge
og Jyderup blot forfalder mere og mere.
Kunne godt ønske at politikerne snart
vågnede op.
 Jeg syntes, at når nu disse borgerpaneler er
fra Holbæk Kommune, at de skulle tage, at
prøve at fokuserer på andet i kommunen,
end hvordan Holbæk by tager sig ud! Der er
masser af andre byer i Holbæk KOMMUNE
end Holbæk by. Husk lige det
 Der er alt for stor grad af centralisering mod
Holbæk by.
Prioritering af kommunens ressourcer
 Er meget utilfreds med Holbæk Kommunes
prioritering af støtte til syge borgere og
deres pårørende.
 Svært at være begejstret, når kommunen

 Bor udenfor Holbæk, derfor er mine svar
naturligvis præget af det. Jeg synes ofte
Holbæk Kommune glemmer der findes
mennesker UDEN for Holbæks byskilt.
Jeg ved I arbejder på det, men der er altså
plads til forbedring.
Og så vil jeg generelt gerne betale mere i
Skat til gengæld for bedre service... Jeg
synes kommunen er ved at spare sig ihjel
 Så træt af at selve Holbæk altid prioriteres
fremfor de omkring liggende byer i
kommunen. Træt af beslutning om at
gennemføre Arenaen. Politikerne høre og
agere ikke som størstedelen af indbyggerne
ønsker. Yderst arrogant.
 Fokuser mere på at beholde liv på landet og
ikke forsøge at trække al aktivitet ind til
Holbæk!
 Jeg syntes det er synd i kun koncentrere jer
om ahlgade i Holbæk. Det virker som om
alle de små byer i kommunen er glemt i
denne undersøgelse.
 Kom ud i kommunen, og fokusere også på
andre byer end Holbæk by.
Der findes også regstrup, knabstrup,
Mørkøv,.
Jyderup osv
Der er også brug for økomiske støtte, ting
osv. I andre byer en Holbæk!!!
Være repræsentanter for HELE HOLBÆK
KOMMUNE og IKKE KUN HOLBÆK BY!!!!
 jeg syntes at Holbæk kommune skalle have
noget mere fokus på yderom råderne, de er
ved at skabe døde områder, de gør alt for at
trække folk ind til byen, der skal gøres noget
mere for yderområderne.
 Synes der hovedsageligt fokuseres på
Holbæk by, øvrige byer drukner og opleves
som stedbørn, trods det vore skattekroner
indgår i kommunes økonomi. Der spares alt
for meget på skoler og ældre. Trods
dobbeltspor er togforbindelser ikke forbedret,
og elevatorer samt gangsti under banen er
under al kritik! Ikke handicapvenligt!
 Vores busforbindelser er væsentligt foringet,
Jeg fløler mig "glemt" af kommunen her i
udkanten af Holbæk Kommune.
Savner en stærk miljø og bæredygtig vision
fra kommunen, arbejder selv i Lejre
Kommune.

 Kommunen bruger pengene katastrofalt
forkert. De sidste år min mor boede på
Stenhusbakken var simpelthen for
dårligt.Måtte blive boende uden ret meget
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lige har nedlagt 300 arbejdspladser.
 Det planlagte sportscenter er en stor fejl,
når det går ud over børn og de ældre og
ikke mindst de syge(hjerneskadede), så
bliver jeg både flov og utryg ved at bo i
kommunen!
 Håber, at kommunens økonomi forbedres,
så der igen bliver plads til visionære
forbedringer. Lidt for mange dårlige 'vibes'
pt blandt borgere og ansatte pga
besparelser.
 Jeg bor i Jyderup. Og der går rygter om at
biblioteket skal lukkes/flyttes. Dette er vi
meget utilfredse med. Vi elsker vores
bibliotek og bruger det hver uge. Derudover
bliver der skåret på vores sfo og skole. Det
er fuldstændig vanvittigt. Samtidig hører vi
om denne sports by der skal bygges i
Holbæk til 300 millioner. Mens kommunen
med den anden hånd skal spare 200
millioner. Det giver ingen mening med dette
prestige byggeri når i samtidig sparer på
velfærden.
 Luk biblioteket i holbæk og behold det i
Jyderup
Det er vel ikke forskel på om vi tager til
holbæk eller holbæk kommer til Jyderup
bibliotek
Der bliver ofret rigeligt i holbæk Hvad med
den nye arena der burde i hæfte personligt
hvis det bliver dyre

ekstra hjælp se sidste måneder, selvom hun
havde fået amputeret begge underben, var
næsten blind, meget dårlig kortids
hukommelse og så endte med blodpropper i
hjernen, med lammelse og næsten intet
sprog. Alligevel var der ingen plejehjemplads
og bleerne blev talt. Det er en kæmpe
skændsel som de gamle behandles, selv når
vi som familie hjalp hver eneste dag. Det er
ren skandale, at der igen ødsles penge ud på
idrætsby, når vi bahandler vores forældre
med foragt.
 Jeg ønsker at kommunen vægte sine
almindelige borgeres interesser højere til
forskel fra nu hvor det stor industrielle
landbrug får første prioritet.
Desuden finder jeg det forkasteligt at der
bruges store summer på et prestige sports
projekt, når kommunens økonomi iøvrigt er
meget stramt
 Holbæk er en dejlig by at bo i, men der er
nogle klart mærkelige prioriteringer fra
holbæk byråd. Som at bygge en arena når
der ikke er penge til det, og så skal der
skæres i velfærden. Det er IKKE i orden og
utroligt utrygt at bo her, så sådan noget
sker.
 Kommunen fører en ansvarsløs økonomisk
politik, uden tanke for hvor pengene skal
komme fra!

Ahlgade
 Man bør gøre kommune attraktiv i
handelslivet og attraktiv at bosætte sig i
Handelslivet er nemt nok flere butikker i
midtbyen og AHLGADE lukkes og der
opstilles boder i midten således det stadig
er nemt at gå igennem byen al trafik på bil,
cykel skal forbydes i AHLGADE ligesom
Nygade er, p-pladser kan laves på havnen
bag gl. Kvickly vat at lave det i 2 etager
dette kan laves i stålkonstruktionen det er
billigt og åben af hensyn til lys.
For at gøre byen attraktiv at bosætte sig i
skal der opjusteres på handelsmulighederne
og aktiviteterne i midtbyen med markeder
og flere specialhandel i AHLGADE flere
frugtboder, flere gartnere som sælger
blomster i midtbyen, ostehandler og
fiskehandlere til byen dette skal gøres
Lørdag formiddag som i HVER LØRDAG ikke
bare engang imellem så ville folk komme
lang vejs fra og hele oplandet havde noget
at komme efter se på SILKEOBRG MIDTBY
LØRDAG FORMIDDAG
når der kommer folk kommer der også flere
butikker som kan eksistere og når der er et
byliv flytter folk til byen og måske man
skulle gøre mere for at tiltrække
virksomheder i stedet for som Holbæk er i

 Hvis Ahlgade laves om til gågade kræver det
flere P pladser nær (max.150 m.) Ahlgade.
Få et konsortium til at bygge og opkræve P
afgift på 10 - 20 kr. i timen samt der skal
opkræves P afgift på alle eksisterende P
Pladser inden for en radius på 150 m. fra
Ahlgade. PS. nyt P Hus (se) skal bygges
under jorden
 kan forstå på spørgsmålene i forbindelse med
bymidten, at der kan være tanke om at lave
Ahlgade om til gågade. det mener jeg ikke er
en god ide. er meget glad for den variation
der er ved at have lukket gaden ved særlige
anledninger, giver også et anderledes liv i
gaden.
 Jeg tror at Holbæk som handelsby , vil få et
kæmpe løft hvis man lukkede Algade for
gennemgående trafik. Det vil tiltrække
mange og give et bedre cafeliv.
 Gør Ahlgade til ensrettede øst-vest eller vestøst
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dag en PENDLER BY hvor vi arbejder
udenfor kommunen men bor her og vi gider
faktisk ikke handle her da udvalget ikke er
særlig stor.
Vi er mange der kraftigt overvejer at
fraflytte kommunen pga lang transport tid til
job og kedelige handelsmuligheder, i stedet
for at alt skal gå op i en arena som ingen
kommer til at bruge - men nu man absolut
vil have den der arena så lav den så man
kan tiltrække koncerter som i Herning eller
Horsens i stedet for at den kun er for byens
"spidser"
Positive tilbagemeldinger
 Vi er meget glade for at bo i Holbæk, vi ser
det som en familievenlig by med gode
uddannelsesmuligheder og derfor har
bevarelsen af disse i byen meget vigtige for
os.
 Jeg har haft kontakt med Vækst og
Bæredygtighed, hvor jeg har haft talt flere
gange med to medarbejdere, som begge
har været meget lydhøre, kompetente og
opsatte på at hjælpe mig med mit problem.
God oplevelse
 Helt igennem en dejlig kommune at bo i
 Det en god ide med et borgerpanel
Vi skal alle passe på vores arbejdspladser
bliver i lokalområdet og togdriften
foresætter i den kvalitet der nu.

 Jeg har boet i byen i mange år. Jeg synes
byen har udviklet sig meget og fortsat gør
det i stor stil. Godt vi får "Holbæk sportsby"
med en ny svømmehal.
 Jeg bor på Orø. Holbæk er den nærmeste by.
Jeg er virkelig tilfreds med alt, hvad Holbæk
by kan tilbyde. Men knap så tilfreds med
forholdene for bløde trafikanter på Orø.
 Godt I laver undersøgelsen. Synes forøvrigt
at Skvulp og Kinadage var super
 Denne survey er et godt initiativ.
 God undersøgelse.
Jeg synes der skal være spørgsmål om den
fysiske sikkerhed ikke bare trafik sikkerhed.
Tak for at tage mine svar seriøst.

Øvrigt
 Hvordan godkender kommunen et
sommerhus, der påtænkes at blive brugt til
helårsbeboelse.
Hvilke ting skal opfyldes og godkendes.
???????????
 Holbæk er ikke en børnvenlig by..
 bedre oplysninger om diverse i selve
komunnen
 Et af spørgsmålene er forkert. Holbæk
Kommune er kun 8 år gammel. Jeg har boet
i den tidligere Holbæk Kommune i yderligere
36 år. Dem der har boet i Tølløse, Tornved
osv. kan jo ikke svare på spørgsmålet
 En af grundende til at vi flyttede til Holbæk
var format få båd. Vi har valgt at lægge
vores båd i Odsherred pga den alt for store
leje det koster at få kajplads - hvorfor er
indskuddet så markant dyrere i Holbæk end
i alle nabokommuner - ja, faktisk de fleste
steder i landet. 'Flere og flere børnefamilier,
som os, drømmer om båd - havde vi kendt
prisen inden vi bosatte os her, havde det
haft indflydelse på vores valg.
 Jeg mener at der bør prioriteres, at skabe
mere integrerende fællesskaber. Først og
fremmest, bør man i kommunen sørge for,
at sprede de billigere lejligheds lejemål ud i

 Helt fra starten er der kun mulighed for at
give et svar på hvor jeg handler, jeg handler
både i Asnæs, men oftest i Holbæk., men
kunne ønske der havde været begge
muligheder
 Savner langt mere fokus på
handicapvenlighed (også i spørgeskemaet)
 I skulle udnytte Fælleden/ toppen meget
bedre, for eksempel koncerter og anden
opvisning
 Den var for lang
 Jeg bor ikke i Holbæk men en landsby
beliggende i Holbæk Kommune
 Det kan være svært at svare, når
spørgsmålene indeholder så forskellige
faktorer under et.
 Holbæk Kommunes hjemmeside er meget
sparsommelig med oplysning om
kontaktdata, tlf. mail til en afdeling eller
konkret medarbejder. Det er nemmere at
sende en mail til en administrerende direktør
for en stor dansk virksomhed, end at sende
en mail til en bogholderimedarbejder på
kommunen.
 Holbæk kommune kunne være en god
kommune at bo i, hvis man ikke havde så
store visioner, uden at have en god, solid og
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hele kommunen og derefter skabe så meget
kulturel aktivitet - særligt i dagstimer - så
borgere mødes og udveksler. Eventuelt kan
der iværksættes frivillige "integrationsudvekslende familier" - der kan præsentere
udefrakommende for Holbæks kommune
indhold og repræsentere sammenhold.
Det er en skam, hvis der bliver revet flere
gamle huse ned i Holbæk by. De gamle
huse er vigtige elementer i stemningen og
bymiljøet
ja hvis jeg må ønske så vil jeg så gerne
have et stort ikea i holbæk
Torvedage ønskes
Legepladser(strandparken er altid defekt)
Renholdelse/rep. af bymidten
Jeg at syntes som sagt at man møder mere
regler og love, end mennesker med
medmenneskelighed, omsorg og empati.
Det er både på kommunen og skoler. Det er
en sørgelig udvikling!
Der mangler i høj grad et tilbud for børn, i
stil med "Legejunglen" i Slagelse. Dog skal
det være bedre og billigere.
Centeret hvor Kvickly ligger, er så trist og
dødt at vi ikke gider bruge den eneste
overdækkede indkøbsmulighed.

ærlig kontakt til borgerne HELT nede på
jorden.
Selvfølgelig kan ikke ALT lade sig gøre at
opnå som borger, men hos nogle ganske få og de er der virkelig - personer i kommunen
får man en god, reel omsorg samt empati.
Øv, det er ærgerligt, at alting behandles så
bureaukratisk, at det næsten nogle gange
kan virke menneskefjendsk.
Mennesker bør behandles sobert og reelt - og
dét gælder både for borgere, medborgere og
medmennesker.
Så stig lige et par trin ned ad stigen - så vi
alle kan se hinanden i øjnene på samme
niveau.
 det er tit svært at vælge mellem de fortrykte
svar. Nok især for mig, der er gangbesværet
rollatorbruge, og ikke alle svarmuligheder er
relevanter.
 Mit ønske om at der er rygeforbud ved cafeer
med udendørsservering betyder at jeg ville
bruge bylivet mere. Det er ikke sjovt at
skulle gå indendørs en sommerdag på grund
af røggener. Måske er det cafeerne selv som
bestemmer om der må ryges. Jeg kan ikke
tåle røg og ved jeg ikke er alene om mit
ønske.
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