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I hvilken sag/sager skulle politikerne have haft bedre dialog med borgerne?
Oversigt
I alt 237 kommentarer
•
96 om sportsbyen
•
30 om skoler
15 om økonomi
•
12 om ældreområdet
Kommentarer
• Den nye arena. Den SKULLE åbenbart gennemføres, uanset de fleste borgeres mening.
• Sportsbyen, højhus byggeri
• Svinninge beton
• Sportsbyen
• F.eks. ved terrænregulering som giver ødelagte veje.
Bevaringsværdige bygninger nedrives fordi kommunen ikke har vedligeholdt dem.
• Generelt
• Sager om borgere på Sygedagpenge eller Kontanthjælp, som venter på afklaring
• Lukning af Maglesø traktørsted
• Sagen om det nye rensningsanlæg
• For ofte sendes sager i høring, men hvor høringssvarene ikke respekteres i et rimeligt omfang. Det er hændt, at beslutning er taget før høringssvarene havde deadline. Eller at høringsperioden er
for kort eller midt i en ferieperiode.
• om at bygge arenaen når kommunen ingen penge har
• Sportsbyen
• Renseanlæg som stadig beregnes på at lægge på Tuse næs, uagtet at der er et stort flertal i
byrådet imod placering på netop Tuse næs...
Det virker som om at embedsværket og politikerne ikke arbejder sammen!
• Sportsbyen
• Arenaen
• Sportsbyen
• Det er klart at når fronterne efterfølgende bliver så skarpt trukket op omkring Sportsbyen, så burde
man måske have investeret mere i oplysningen om sagen og økonomien forinden det blev en
politisk beslutning.
• Nedskæringer på dagtilbuds området
• Den nye idrætsby burde have været til afstemning. Jeg mener ikke at man kan bruge så mange
penge på noget så ligegyldigt når der ikke er penge i kassen. Holbæk kommune har både lånt
penge og hævet skatten. For mig ligner det en ukompetent borgmester
• sportsbyen
• Sportsbyen, som trækker livet ud byen.
Planer om bebyggelse på de nuværende fodboldbaner, som jeg kun har hørt om ved en
tilfældighed.
Placering af skæve boliger i vores baghave, som vi Inter havde fået noget at vide om, og som var et
stort støjproblem i begyndelsen ( himmelhøj technomusik).
I øjeblikket er det dog ikke et problem!
• Vi har i sommer haft en sag om den vej, hvor vi bor. Der var kommunen indstillet på at give
dispensation for både lokalplan og planloven for at give Stenhus Gymnasium lov til at opføre
midlertidige boliger uden overhovedet at være ude og se på området. Og det er ikke første gang,
det er sket. I den omtalte sag både oplevede og opdagede meget urent trav i kommunen.
• Bjerregårdsskoven
• Embedsmændene har for meget indflydelse på hvad der kommer videre til politikerne
• Sports byen
• sygeplejeydelserne på Fjordstjernen lige pludselig skulle leveres af Samsøvej !!!!
mange af politikkerne viste ikke hvad det for en ydelse de stemte om, de kiggede kun på tal !

• det er PSEDYDEMOKRATI der hersker i Holbæk kommune.Det bliver som flertallet i byrådet vil det " men vi holder da møder og lader som om vi lytter til borgerne. Det er TOTALT ligegyldigt hvilken
sag det drejer sig om, for det er et GENERELT problem.
• Sikker trafikvej/ cykelsti imellem Stigsbjergby -Mørkøv -Skamstrup
• Nedlæggelse og samlægning af skolerne
• Holbæk Sportsby
• Sportsbyen
• omkring behovet for sportsbyen
• Cykelsti ved Søstrup
• I forbindelse med sportsbyen. Der bruges millioner på noget som de fleste faktisk er ligeglade med.
Der er rigeligt med tilbud men fordi man fjerner pengene fra dem så byen kan bygges. Man fjerner
penge fra alt som ellers er relevant for at bygge noget der ikke er nødvendigt.
• Lukning af østre skole
• Holbæk Arena/Sportsbyen
Campingplads/vandrehjem Jyderup
• Den nye Idrætshal
• Nedskæring på hjemmeplejen.
• Holbæk sportsby og den håbløse kollektive trafik I byen og landdistrikterne
• Sportsbyen, rensningsanlæg
• I sagen omkring idrætsbyen.
• Handicapparkering i Holbæk bymidte, samt H-parkering i kommunens andre byer.
Håber gruppen fortsætter.
• Da bymidten blev ødelagt med brosten.
Da man valgte at bruge penge på den nye multiarena, penge som man tilsyneladende ikke havde.
• Sportsbyen
• Sportsbyen
• I forhold til sportsbyen som er helt tåbeligt at bruge penge på.
• beskæringer af ældrepolitik og børnepolitik, nedskæringer på offentlig trafik, flere cykelstier fx
• Jeg mener Arena er et must for Holbæk, men det en stor byrde for kommunekassen, vi skulle havde
lavet en opsparing gennem flere år.
Det er en af grundene til kommunen ikke har penge til lønninger og måtte afskedige og der mangler
penge i jobcenteret. Så afvikler vi, det ikke godt. Jeg er bekendt med at skattevæsenet og har
måtte lide under besparelser, stor fejl. Men det er udefra kommende
• Den aftale I har lavet med Netto i Ugerløse
• Sportsbyen
• Byplanlægning, parkeringsforhold, sagsbehandling ifm syge og handicapsager, miljø f.eks.
rensningsanlæg.
• Eksrmpelvis i forbindelse med vedtagelse af sportsbyprojektet.
Eksempelvis inden der blev truffet beslutninger om besparelse på daginstitution/skoleområdet. Der
mgl. åben debat/dialog i fht begge disse punkter.
• sportsbyen
• Sportsby
• For længe om at fortælle om den dårlige økonomi, samt hvad der skulle gøres. I stedet for
konstruktivt samarbejde startede det hele med diskussion om Sportsbyen.
• Bygning af sportsbyen
• Sportsarena
• Sportsbyen
• Stestrup friskole
• I forhold til sportsbyen, er Samtlige borgere i kommunen slet ikke blevet hørt, og føler lidt det
skulle være et prestigeprojekt, for at sætte sit eget fodaftryk politisk, end at gøre det der er bedst
for borgerne.
• Sportsbyen vs. Velfærd
• Rensningsanlægget nedlæggelse af skoler
• Sportsarena! De fleste borgere er utilfredse med budgetteringen i kommunen.
• Besparelser på pædagoger i grundskolen
• Sportsbyen
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Priotering af nedskæringer.
Omkring økonomien
Skole og Børnehaver sammenlægning af distrikter
Den nye sportsby
ang. penge puljen til orø som ikke står nogle steder og hvad
der er brugt,meget få oplysninger herom.
Det store idræts anlæg samt spar på dagindustionerne
Om lokal aktiviteter.
Omkring. Øasen på Orø
Omkring salg af kommunefrunde på Orø hvor almene boligerne kunne være bygget fremfor salg til
private.
Omkring ældre og unge boligerne på Orø
Omkring ældreplejen
Normeringen i daginstitutionerne
Sportsbyen
Alle former for velfærdsydelser. Der bruges der unødvendig mange penge på unødvendige ting som
f.eks. bureaukrati og omorganisering. Og så stop dog med at bruge penge på sådan noget som
Skvulp. Brug dog pengene på fru. Hansen så hun ikke skal ligge med lort i bleen i flere timer inden
der dukker plejepersonale op.
Sportsbyen.
Rensningsanlægget.
f.ks. Sportsbyen.
Ang stisystemer i Vipperød , eller problemer med spærrede stier
Hørt efter borgerne med rettidig omhu hvad angår økonomi
sportsbyen
Idrætsbyen
Sportsbyen
Ældreplejen
vedr. fratrædelsesgodtgørelser
Sportsbyen - det kunnne være løst meget mere elegant
Sportsbyen
Holbæk Arena
Lokalområderne uden for Holbæk by
Beredskabsområdet, hvor enkelte embedsmænd har censureret dialogen fra brandfolk, for at
fremme egne sager/interesser og dermed ikke givet politikerne det bredest mulige
beslutningsgrundlag for at træffe beslutninger. Det er for naivt at tro, at embedsmændene er
upartiske i beslutninger vedrørende dimensionering, vagter, udførelse af beredskabsopgaver.
Sportsbyen
Det er vist kun politikerne der vil have en sportsby det er vist ikke borgerne
I forhold til de små foreninger. Her tænker jeg på vores fodboldklub. Dårlig eller mangel på
vedligeholdelse af boldbaner. Usmageligt når man kan bruge millioner i selve Holbæk by.
ældreområdet
Boligselskaber: swamp osv. man har ikke opsyn på dette.
Borge i holbæk har meget dårlig bolig vilkår.
Børn. små børn har meget dårlig forhold på legepladser
generelt skal Holbæk kommune tænke på at der er områder uden for Holbæks bygrænse, der er
ingen grund til at lave små udkants danmarker, Holbæk kommune tænker kun på sifg selv som by,
Holbæk arena
regnefejl.. folk forstår ikke hvordan det kan ske, og hvad det er der er sket..
sportsbyen, folk forstår ikke det med forskellige kasser, og hvem det er der bestemmer det
Sportsbyen
Sportsbyen
Økonomi, anlægs prioriteringer, sportsbyen
Lokallforum i Vipperød har sat stier på dagsordenen og inviteret politikere på bustur, sendt dem
spørgeskemaer etc. Men kun dem, der vil hjælpe os svarer. Resten af politikerne gider end ikke
svare, at de IKKE vil hjælpe. SAMTLIGE større beslutninger omkring Vipperød tages helt uden at
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spørge lokalforum (faktisk modtager vi aldrig noget fra kommunen om beslutninger, der vedører
vores lokalområde). Senest fx: Opsigelse af driftaftalen med Viften, Renden-fra-aftalen om en
kunstgræsbane til Vipperød, som vi havde fået lovet, Vejsager omkring området etc. etc. (fx
lukningen af Trueldalsvej). Det er nemmere at sige, at vi ikke bliver hørt om noget overhovedet,
ikke bliver besvaret, når vi beder om hjælp etc. Og senest fik tre afslag på tre ansøgninger om
udviklingsprojekter til lokalområdet.
Sportsbyen
Sportsbyen
Busdrift
Sportsbyen. Ingen jeg kender ønsker den eller har bedt om den.
Kommunens økonomiske problemer. Det er forbløffende, at års mismanagement af kommunens
økonomi først kommer til borgernes kendskab, når det er for sent
Stier i Vipperød. Kunstgræsbane.
Vedligeholdelse/rengøring af Ahlgade. Fjernelse af snublesten
(Utallige uheld).
Sportsbyen
Besparelser på børne og unge området rent pengemæssigt, og lukkedage/nødpasning i
daginstitutionerne
Byggesager Rosen, Havnen, de store byer Jyderup, Tølløse, Vipperød, Svinninge.
Udformningen af Tølløse og Vipperød i forbindelse med jernbaneomlægningen
Da der blev vedtaget flere lukkedage. Tak fordi det blev lavet om igen.
Den nye idrætssby
Sports by
Omkring bygningen af Sportsgrene. Dels at bygge et projekt på et tidspunkt, hvor økonomien var
så dårlig, der er dybt uansvarligt og jeg tror ikke på, at de ikke vidste, hvor galt det på det
tidspunkt stod til med økonomien. Dels placeringen, det er alt for langt væk fra byen, så det er kun
de resourcestærke der kører og bringer deres børn, der får gavn af den og ditto voksne.
Nedskæring i antallet af skoler/ skoleledere. Lærernes tilstedeværelse på skolen.
For få hænder i børnehaver og vuggestuer.
For få hænder på ældreområdet.
Sportsbyen.
Parkeringsmuligheder i og omkring Holbæk centrum
Tingstedet i Ugerløse.
Borger har nu i 3 måneder forsøg at gøre stedet pænt, men har endnu ikke fået lov til at gå i gang.
Man har dog bevilling penge til projektet.
Ønsket om flere cykelstier og dårlig vejbelægning
Bedre information om underskudet i kommunen
byggesager vedrørende nybyggeri . F X hvor mange etager der skal være.
Sports byen.
Og meget andet hvor der skulle bruges penge på da vi har så dårlig økonomi
Frysehus pladsen, der er flere indbrud i bådene i Bådelauget efter den er åbnet som akvitivitets
center
Sportsbyen
Sportsbyen
Decentralisering af kulturelle tiltag
skolestruktur
sportsbyen
Økonomi og sportsbyen
Rensningsanlægget
Sportsbyen og konsekvenser heraf.
Da alle skoler blev bedt om ikke at bruge flere penge på indkøb grundet budget problemer!
nedlæggelse af Foreningshusset på Jernbanevej
Omkring campingplads og Skarridsøhjemmet i Jyderup.
Omkring højskolen og Habibis integrationsprojekt i Jyderup.
Renovering af idrætsfaciliter i Jyderup; hallen og stadion.
Skoler
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Ved beslutningen om opførelse af sportsbyen
Renovering af sports haller i yderområderne, i stedet for sporysbyen
Tuse Næs, rensningsanlæg
sportsbyen
sportsbyen
børnehaver sportsbyen
SPORTSBYEN!, CAMPINGPLADSEN I JYDERUP, SAMMENLÆGNING AF SKOLERNE FRA
TONVEDSKOLEN til SKOVVEJENSKOLE, RESTUREING AF MØLLE I HOLBÆK, UDSKYDELSE AF
RENUVERING AF BØRNEHUSET SØLYST
Sportsbyen
Fx. ifm. Andreasskolens niveaufri adgang - det virker SÅ mærkeligt at se et online møde hvor
byrådsmedlemmer udtaler sig om en sag de INTET ved om. En ved ikke engang hvad skolen rigtig
hedder. Det var en pinlig overværelse af sagen.
Om sportsbyen
Vedr færge taksten
I forbindelse med udstykningen af Rishøjgaard. Kva miljøministeriet tidligere afslag om bebyggelse i
dette område. Formodentlig har konstant lobyisme ændret dette afslag uden at berørte borgere har
haft nogen egentlig indflydelse.
Daginstitutions området. Man lover flere penge og genåbner budgettet kort tid efter for tage penge
igen. Det er utroværdigt og er årsag til manglende tillid til de beslutninger der bliver taget.
Sportsbyen
Idrætsbyen er et eksempel på at lobbyarbejde lønner sig. Og på at den enkelte borger har svært
ved at komme til orde.
Besparelser på skoler og institutioner
lukkedage i institutioner
skoleområdernes størrelser
sportsbyen
massive nedskæringer/besparelser over alt
Holbæk Sportsby - kørsel med jord til Eriksholm
Netto etablering i Mørkøv - trukket i langdrag
idrætsbyen
Holbæk Arena.
omkring kommunens dårlig økonomi og de betydelige besparelser det givet i den offentlige service.
især på folkeskolerne
Handicap og syge
campingpladsen i Jyderup
Anlæg omkring sportarena
Beslutning om idrætsby
Beslutning om konceptet for havneområdet
skolesammenlægningerne virker på visse punkter uovervejede. Mit indtryk er, at borgernes
synspunkter ikke blev taget med i beslutningen
Sagen om Knudskoven var pinlig for kommunen og viser at kommunen mangler beslutsomhed og
har angst overfor visse særlige og besværlige borgere.
Sagen ender med at koste kommunen et ekstra tilskud til en forening, som kunne havr båret
udgifterne i Knudskoven alene..
Holbæk sportsarena
Det er nok længere tid end det sidste år, men byggeriet af Sportsbyen, synes jeg er en fejl, når vi
hænger med røven under vandskorpen rent økonomisk. Ligeså det gratis Skvulp arrangement synes
jeg er overflødigt st bruge penge på, i stedet kunne der støttes bedre op om f.eks. Fox festivalen,
som lå på samme tidspunkt, samt andre lignende arrangementer med brugerbetaling.
Ingen vikarer i udskolingen. Aflyste timer istedet? Ingen nattevagt på Orø mellem 6.00-7.00.
Hjælpemidler på plejecentre der kræver betjening af to, men der er kun en på arbejde?
I forbindelse med bygningen af sportsbyen.
børnehus i Jyderup
flygtninge i plejehjem
Sportsby, nedskæring på skoleområdet, cykelstier, byggeri, socialområdet.

• Nye distrikter for skoler og børnehaver - blev alt for store
• Da man prøvede at få lukkeuger til at stige med 14 dage om sommeren til 4 uger
• Angående sportsbyen. De små byer uden for Holbæk er ikke blevet hørt, og der spares penge
herude for at bruge penge inde i centrum. Hvis vi så skal dyrke sport skal vi køre hele vejen til
Holbæk, da vores egne faciliteter ikke er blevet vedligeholdt!!!!
• Sammenlægning af Skoler.
• Vores mega underskud i kommunen er utilgiveligt og direkte samfundsnedbrydende.
• Holbæk sportsby
• Helt bestemt omkring Sportsbyen, beslutningen om gennemførelsen af Sportsbyen, og så skulle der
have været oplyst MEGET bedre om kommunens økonomi, før man i hast stemte gennemførelsen
igennem!
• Vandløbssager, miljøudpegninger, krænkelse af ejendomsretten
• Beslutningen om at bygge et stort sportsanlæg, som er helt uden mening i en by som Holbæk
• Holbæk arena
• Sportsbyen
• specialundervisningen
• Sportsbyen kontra service forringerlser
• Arenaen
• Multihus Isefjords nedlæggelse
• Skolestruktur
Lokalplaner
Ældrepleje
• Ved større investeringer, herunder fordeling af midler til idrætshaller i forhold til det nye
sportscenter
• Lukkedage i børnehaver/vuggestuer
• Sportsbyen
• Sportsbyen, bedre vilkår i skolerne og en bedre velfærdspolitik over for de ældre
• økonomi
• Sportsbyen
• Sportsbyen.
• Kim Pedersen
Klintevej 4, Orø
• ældreplejen, daginstitutioner, skoler
• Sportsbyen - men jeg syntes det er godt det er vedtaget.
Det er tiltrængt at den bliver opført nu.
• har hørt at byrådet ikke får ret meget informationer fra embedsmændene

Hvordan synes du, at dialogen skulle have været gennemført?
•
•
•
•

At de besluttende skulle have hørt efter.
Økonomi, skulle have været ærlig. Løgn er ikke tillids vækkende.
Mere konkret og direkte med de berørte borger.
Man burde f.eks. have en artikel i lokalaviserne om diverse høringer som kommer til offentliggørelse
og ikke kun på kommunens hjemmeside - ikke alle klikker ind på hjemmesiden for at se hvad der
sker, men læser om det i avisen, når det er for sent.
• Politisk stillingtagen
• Det var godt med en undersøgelse af borgernes forslag til placeringer af rensningsanlæg rundt
omkring i kommunen. Der kom mange gode forslag til placeringer- især mange forslag omkring
lammefjordens udmunding / audebo miljøcenter. Der var et enkelt eller 2 forslag til placering på
Tuse Næs. De to placeringer tæt på Audebo samt Tuse Næs, var dem man valgte at gå videre med.
Jeg ser ikke den folkelige opbakning - og dermed demokratiske baggrund, for at gå videre med en
placering på Tuse Næs. Men valget af Tuse Næs følges ikke op med udmeldinger om hvorfor lige
netop det sted er valgt. Der er ingen politikere der udtaler sig. Man efterlades med sine egne
teorier. Hvor er den demokratiske dialog spørger man?
• Høringer må ikke være et: Nu hører vi borgerne, men gør som vi vil. - Så skal man ikke sende i
høring, men tage ansvaret for, at det bliver en ren politisk beslutning.

• en afstemning i kommunen
• Afstemning mellem borgerne
• Hvis politikerne har et kæmpe flertal imod placeringen, så skulle embedsværket fjerne Tuse næs
som en placerings mulig.
• gruppearbejde for borgerne og høringer
• Afstemning blandt vælgerne
• I alle byer.
• Flere og jævnlige borgermøer om sagen, hvor kun dette var på dagsordenen. Udsendelse af
husstandspjecer omkring hvad der var i tankerne omkring det her. Visionerne og hvorfor det bliver
en fantastisk investering.
• Der var i starten alt for megen fokus på skolerne, meget få var optaget af dagtilbud, det var først
efter gennemførelse af nedskæringer og da forældre kom på banen, at byrådet begyndte at lytte.
Der burde være mere opmærksomhed på - og kendskab til dagtilbuds forholdene inden. Dialogen
kunne have foregået via bestyrelser og forældreråd
• Afstemning blandt borgerne
• møder ude i lokal områderne
• Man kunne indkalde beboerne i nærområdet til en orientering. Jeg ved ikke, om nogen er blevet
det?
• Kommunen burde som minimum have været ude og besigtige området og forholdene, inden den
per automatik gav Stenhus Kostskole sin forhåndstilkendegivelse og lovning om, at 'sagen' nok
skulle 'gå' uproblematisk gennem systemet.
• Møder og aktiviteter
• Det ved jeg ikke
• man skulle ikke bare blindt havde lyttet til aminitrationen, men sat sig ordentlig ind i det og ikke
bare stole på de tal administration kom med flydt med falske rygter men også havde lyttet til de
oplysninger Fjordstjernen frem lagde nu måtte det op i byrådet igen !!!
• Flere møder med grupper af borgere
• Lad være med at indkalde til møder m.m., når beslutningen ER taget på forhånd - enten fordi
flertallet i byrådet vil det, eller fordi økonomien kræver det. Det udhuler meningen med
DEMOKRATI, når det ikke er REELT at borgerne har indflydelse.
• Det kunne være ønske værdig at der i højere grad var blivet lytte til forældre og personale
• Møder i nærområderne.
• Megen oplysning og vi som borgeee skulle lyttes mere til.
• Man skulle have lyttet til de indlæg der blev givet af skolebestyrelsen omkring klasser.
• Dialog med fremtidige brugere af sportsbyen kontra tilsvarende grupper I lokalområderne.
Omkring campingplads/vandrehjem er sagen trukket I langdrag fra politikere/administrationens side
• Måske på samme måde, som denne undersøgelse foregår
• Tidligere ude og ikke allerede have træffet beslutningen inden man spørger ud I forum.
• Stormøder om sportsbyens økonomi, samt placering af rensningsanlæg
• Måske ved orienterende afstemning
• Det kunne være pr. mail
• Det ved jeg ikke
• Eventuelt en vejledende afstemning
• Høring om dette dyre projekt burde sættes igang.
• Indkalde til møde
• Borgerhøring ang. gode idèer
• Politikerne skal være opsøgende og sætte sig ordentligt ind i sagerne, og dermed sikre sig et
ordentligt beslutningsgrundlag, før de beslutter noget
• Møder med borgerhøring på én skole, hvor borgere havde mulighed for at komme med
idéer/inspiration og foreslag til løsninger. Ligeså i fht. sportsbyen.
• Som det har fungeret de seneste år, bliver borgerne for sent hørt/indraget. Samt i nogle sager, kan
det virke som om borgerne undgås at spørges/høres, fordi beslutninger bliver taget uanset
debat/foreslag.
• lokale idræts foreninger skulle have været hørt
• Møder
• Så god som det nu kan lade sig gøre i et valgår.
• Man skullet have lyttet mere på borgerne
• Borgerne skulle spørges til råds
• Bedre information om den korrekte arbejdsgang
• Man skulle lytte mere, evt lave en afstemning i kommunen.
• Så har alle en reel chance for at sige hvad de synes.
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Evt. En borgerpanelundersøgelse om ønsker til den økonomiske prioritering.
Skulle have hørt borgerne
Meningsmåling? Frivvilige stemmer?
Der skulle have været en dialog....
Dialogen forsvandt i budgetforhandlingen
Ved jeg ikke, men der er for stor utilfreds med projektet, til at det skulle ha’ været trumfet igennem
Dialog med dem på gulvet, da det lader til at ledelser prioterer egen vinding
Gennem medierne også udover Nordvestnyt
Man skulle ha hørt på borgere og bestyrelser. Nu vil man lave det om igen fordi man ikke hørte
efter :(
En afstemning om det var tid (råd) til en sports arena
mere åbenhed om hvad man gør for at det kommer frem i
lyset så alle kan se hvad der sker????
Folke afstemning
Ude i lokalområdet, med flere ansvarlige som rent faktisk kan gøre noget
Ved at høre på borgerne og ved at være hjælpsom med at finde. Egen eller måderne
Man skulle nok have lyttet lidt mere til forældrebestyrelsen og oersonalerne, da vi og de ser
/mærker hverdagen..
Alle store beslutninger der overstiger x antal kroner, skulle borgerne stemme om. Det kan ikke
være rigtigt, at en udgift som sportsbyen kan besluttes uden borgernes stemme. Og så siger du
sikkert: "Jamen byrådet repræsentere jo borgerne". Og nej det gør de ikke. Jeg ved godt hvordan
Søren og hans små aftaler med hans venner gør, at han får ting igennem som er under al kritik.
Byrådet i Holbæk er så korrupt så det halve kunne være nok. Så få borgerne til at stemme om store
valg der skal træffes.
Det må der være en kommunikationsafdeling der kan svare bedre på.
Støtte i at få åbnet de lukkede stier som er ulovlige
borgermøder
Ved en offentlig høring gerne af flere omgange
Man skulle først have sikret hvad det var størst behov for
En åben drøftelse af ældreplejens ressourcer.
Flere dialogmøder - mere orientering om økonomien I projektet
Der skulle have været dialog inden man besluttede sig. Jeg tror ikke der var 37 sportsklubber der
starte ønsket. Måske kun et par stykker bl.a. HBI
Vores politikere burde være en del meget besøgende i vore lokalområder og kommentere
udviklingen/ manglende udvikling
Skabe forståelse og tillid mellem Holbæk by og lokalområderne
Ved større ændringer at indgå i dialog med relevante opgaveudførende personalegrupper, uden
embedsmænd som mellemled, for at belyse konkrete forandringer bredest muligt.
Der mangler helt generelt dialog om hvorfor man går i gang med sådan et projekt, når økonomien
skranter. Det er en beslutning der er taget UDEN dialog. Dialogen kunne have været mere åben og
brugerbetinget.
brugerrådene/grupperne
opsyn.. en dialog med beboer
Kan husk man vil gøre Holbæk til en meget børnvenlig by
involvere lokalsamfundet så der ikke er den forskel.
mere info.. på kommunes platforme, fb, avis, infomøder
drøftelser/afklaringer i lokalsamfundene
Det havde været nemmere bare at sige, at man ikke ønsker dialog med lokalforum og at lokalforum
selv må holde sig orienteret om de ting, der sker. Samt måske fraråde at søge udviklingspuljerne.
Tre afslag ud af tre ansøgninger motiverer da ikke til at søge igen (især når det er ret små
ansøgninger på fx en bænk).
Skaf pengene før igangsætning og brug hovedet/sund fornuft
Renovering at eksisterende haller i stedet.
Man skulle høre folk ude i udkanten frem for at vedtage det i 4300
Ærligt. Troværdigt. Opsøgende. Og med en indbyrdes respekt og god tone byrådspolitikerne
imellem. Kort sagt: Voksent og ansvarligt
Personligt arrangement. Bedre svar fra adm. / politikere
Der skulle have været præsenteret forskellige alternativer
Pengene må kunne findes andre steder end i vores alle sammens fremtid = børnene. Børnefamilier
er i forvejen pressede både tidsmæssigt økonomisk, så inddragelse ville ha’ været på plads.
rettidig omhu og fysiske møder - ikke kun nethøringer

• Man kunne fx benytte appen til et kort spørgeskema (den der børn i Holbæk som bruges i
daginstitutionerne)
• Ved ikke, men føler at sagen var vedtaget "på forhånd" af indviede parter med økonomiske og
andre interesser
• Ærlighed og åbenhed.
• Større lydhørhed hos politikerne og gennem at lytte til dem, der ved “ hvor skoen trykket”
• Alle ønsker er blevet afvist.
• dagspressen
• Lytte til borgernes begrundelse for lavt byggeri. ikke ændre lokalplaner
• Sendt evt en mail rundt. Som vi fik disse spørgsmål. På hjemmesiden.
• Kontaktet naboerne inden opstart af pladsen,
de rev bare Bådelaugets vindhegn ned og indtagede pladsen.
• En afstemning om brugen af den
• Afstemning
• Orientering af borgere i de små samfund samt dialog.
• Styring af økonomien skulle være prioriteret over sportsbyen
• Et gennemsigtigt budget for projektet. Oplysninger om nedskæringer. Dialog om konsekvensen af
manglende undervisning i kommunens skoler pga. Vikarbortfjernelse og indførsel"Opsynstimer", 12 timer uden undervisning på en uge på Skovvejens skole afd. Nr. Jernløse forrige uge!
• Man må høre borgerne om de er enige i denne prioritering, stort sports anlæg eller vores børns
uddannelse. Sikkert sports-anlægget men dialogen er vigtig.
• Kulturudvalget skulle have lyttet aktivt interesseret og opmærksomt og gået meget mere i dialog
med brugernes forslag og ønsker om brugen af huset.
Der virkede som om, at beslutningen om salget var besluttet på forhånd p.g.a. "eksperters" meget
dyre forslag til renovering alene blev det, der blev hørt til. Slet ikke brugernes forslag om kun den
nødvendige istandsættelse.
• Det er ikke min opfattelse, at der har været særlig meget dialog eller opbakning omkring
initiativerne. Det er nødvendigt, at kommunen bakker op, da borgerne ikke kender alle regler og
muligheder.
Omkring campingplads og SH startede man med at lytte, så var det som om, sagen bare blev sat i
bero og senest er alle indkomne tilbud afvist. Så bliver det svært at engagere sig. Hvis tilbuddene
ikke opfyldte kravene, ville det være godt med mere oplysning om de specifikke krav.
• Det kan ikke lade sig gøre når der ikke er bestyrelser
• Pengene kunne være brugt bedre
• Borger undersøgelse
• Der blev rettet op på processen, da der kom fokus på det i medierne.
• åbenhed om økonomien
• der skulle have været lyttet mere til borgerne, som tilsyneladende har bedre økonomisk forståelse
end byrådet.
Hvorfor man nu også involverer private - da vi ikke selv har råd.
• SPØGER LOKALT!, INDKALD TIL MØDER LOKALT, VIA OPSLAG I INSTUTIONER OG ANDRE STEDER I
LOKALOMRÅDET!
• Hvis punktet skal op til debat, må der som minimum være en form for en tegning + en kort
baggrundshistorie. Et eller andet så det, der udtales om er ordentlig begrundet. Tør slet ikke tænke
på hvordan de så argumentere omkring større ting..
• At have gjort mere ud af at borgerne kunne stemme om det
• Borgerne havde haft mulighed for at blive hørt før der blev truffet beslutning.
• Interessegrupper burde være hørt. Info møder
• Man skal stå ved det man melder ud og vedtager, eller er det jo bare varm luft. Man skal ikke
forsøget at kalde besparelser og nedskæringer for andet en det det er.
• borgermøder, infomøder, evt. afstemning
• Der skal ikke være truffet beslutninger inden inddragelse af borgere, så er det jo kun et spil fra
galleriet for at leve op til åbenhed og demokrati
• flere dialogmøder i lokalområderne
flere meningsmålinger
• konfronteret alle brugere
• Afstemning.
• der kunne i god være sendt en skrivelse til borgerne i kommunen med en forklaring om hvad der
gik galt, hvilke konsekvenser det vil få, og hvad handleplanen er for at rette op det igen.
• Behandle folk værdigt og menneskeligt
• man skulle have hørt borgerne inden man bare tog en beslutning

• Det er helt forkert at lægge den udenfor byen det er ikke alle som har bil
• Meget mere åbenhed, mere konstruktiv tilgang - således at alle kunne blive klar over baggrunden
for beslutningerne. Det ville have været godt, om politikerne havde været åbne for at omgøre
deres beslutninger på ovennævnte områder, da det blev tydeligt, hvilke områder, der skulle spares
på.
• Der skulle have været en plan for at bruge bygningerne i de forladte skoler/Østre skole, der ser
meget tom ud.
• Der var en partshøring og man valgte at lytte til borgernes følelser i stedet for saglige argumenter
og viser netop svagheden ved demokrati.. og populistiske partier som DF når de får magt
• Facebook høring
• På en måde hvor borgerne reelt kunne få indflydelse på resultatet!
• Jeg ved det ikke på skoleområdet. Det er jo skolen der er skåret så meget, at de må tage nogle
beslutninger. Men det er jo en politisk beslutning at skære på skolen. På plejecenteret har både
pårørende og ansatte givet besked. Så lyt og handle, når ting er åbentlyst skæve
• Man skulle have spurgt om borgernes ønske. Jeg ved fra flere at de mener pengene kunne være
brugt anderledes
• politikerne havde besluttet hvordan det skulle være inden de talte med borgerne
• Lyt til borgerne - vi kan sikkert hjælpe med at sige nej til årojekter som er økonomisk belastende
for kommunen. Det lader til at det er svært at træffe den beslutning selv.
• Distrikterne var besluttet på forhånd og forældre anede ikke det ville ske - men pludselig var det
bare sådan
• Mht til 4 ugers lukkeuger - så skulle der MEGET ramaskrig til før det blev trukket tilbage
• Meget mere info omkring hvornår der skulle holdes møder, hvem der skulle deltage, hvordan man
kunne have påvirket en evt. beslutning, mm.
• Jeg synes, kommunen skal være lidt mere realistiske i deres budgetter/prognoser og kommunikerer
dette når der er større investeringer på vej og overbevise borgerne om at en given investering eller
budget, holder fordi man har taget højde for det. Det vigtigste er at det er læsbart for den almene
borger og følger et format hvor man ikke selv kan vælge hvad man vil præsenterer.
Derefter publicerer årets og årtiets top5-10 projekter som holder prognosen og derefter årets og
årtiets bund 5-10 og en summary om hvorfor budgettet ikke holdt.
• Vi skulle have stemt
• Information til borgerne om økonomien i kommunen, FØR beslutningen om opførelse af Sportsbyen,
og ikke omvendt!
• Direkte kontakte til lodsejer
• Egentlig synes jeg bare politikerne skulle have tænkt sig om og brugt pengene på social og
sundhedsområdet, vedligeholdelse af eksisterende bygninger og lokalveje
• Invitation samt bedre orientering omkring det økonomiske aspekt inden beslutningen blev taget.
• Lyttet mere til dem, der var imod
• Lytte og forstå
• Flere samtaler med medarbejderne der render rundt " nede på gulvet" og dens brugere (skoler,
institutioner, plejehjem, osv.)
• måske en form for afstemning/pulsmåling på, om borgerne synes, at det er en fornuftig dispostion Kommunens underskud taget i betragtning
• Sårbare borgere hører om husets salg via medierne.
Brugerne har ikke været inddraget i sparemuligheder eller flytning.
Indskrænkning i aktiviteter og udearealer ved flytningen
• Når sager sendes i høring, er det udtryk for demokrati når flertalsytringer bliver afgørende for
beslutninger og ikke som det oftest er tilfældet; flertallet i byrådet ladet "hånt" om høringssvarene.
• Mere åben omkring økonomi
• skiftlig invitation til dialog om ændringerne, uddelt til forældrene i vuggestuerne/børnehaverne
• bedre dialog mellem byråd og administration. møder mellem skoleledelser, forældre og
administrationen. Bedre dialog med feks. ældresagen
• åbenhed
• Kim generer alle på Orø samt på færgen
• Dialog bl.a. i lokalområderne
• Byrådet skulle have forklaret sig bedre og oplyst noget
mere om hele grundlaget for opførelsen af sportsbyen.
• Byrådet skal have adgang til alle oplysninger fra embedsmændene

Deltagelse

Hvad er du selv aktiv i:
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Bygnings og landskabskultur
Andet... Jeg har et lille cykel-netværk som jeg er aktør og træner i
Natteravne
Musikklubben Elværket
Det frivilligt løbefællesskab HolRun
Revisor sports ride klub
Jeg er bestyrelsesmedlem i politisk forening (Radikale Venstre) samt tovholder for Tværpolitisk
Samarbejde. Borgerforeningen
Lokal politik
Frivilligt arbejde for børn
familieråd på min mans plejehjem
Lions Club - Medusa
nej
Div høringer, budget orientering i kube
Politisk parti
Er meget aktiv på facebook i alt hvad der er af lokalt samt gør en masse for mødre i lokalområdet,
men fordi det er alt for besværligt at registrere sig som frivillig forening er facebook heldigvis
løsningen på de knap 350 medlemmer
Forældreråd
NO1 kulturhuset i Tølløse. Fællesskab Tølløse.
I en forening hjemhørende I Kalundborg kommune
formand for andelsforening i Holbæk
.mm.m
Forældrådet i min søns skoleklasse
Jeg er med i en gruppe, der arrangerer kulturaktiviteter i Jyderup, med i en gruppe, der arbejder på
at skabe Land Art og i øvrigt rimelig aktiv.
Ældrerådet
Boligselskab
Deltager i arrangementer lavet af lokalsamfundets foreninger. Deltager aktivt i debatten om og i
Holbæk kommune
Arbejdsdage på friskolen
Da mit arbejde i Holbæk kommune ikke kan måles på den normerede tid bruges også fritid
Som medlem af en loge hvor der doneres penge og ældre besøges
Politisk forening
Fagligt arbejde
grundejerforeninger.og vandværk
Ja har været aktiv i lokalfora samt hjulpet til da de unge har lavet noget arb for
handestadsfoeeningeng i forbindelse med 1 lørdag
Holbæk Gym forening
Projekt senioirtræning
Samarbejde med forening og kommunen.
Sejlklubben Skytteforeningen
Jeg vil gerne deltage/hører om kommunen/politik når der f.eks. holdes møder/informationsaftner på
biblioteket.
Jeg har tidligere været formand i Tuse IF gymnastikafdeling, men er nu blot frivillig hjælper ved
arrangementer.
Jeg har afprøvet skraldespande/genbrug osv. + været til flere møder her omkring.
Jeg er i Bestyrelsen for Holbæk Kunstforening og jeg er guide på Ægmuseet
Slægtsforskning
Har deltaget I flere politiske møder
Jeg lever aktivt med i udviklingen af Naturpark Åmosen og dens indflydelse på Jyderup-området
Jeg er hver dag på tur gennem vores bymidte og gennem den omgivende skov og langs med
Skarridsø
Opgaver og øvelser indenfor beredskabsområdet
DUI.. BasketBall. Og i børns børnhave sider i forælderbestyrelse
Hal bestyrelse
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Udenfor kommunen, det bør også tælle som frivilligt arbejde
flygtninge
Fodboldtræner, Frivillig i lektiecafe, Frivillig i musikklub
Holbæk bloddonor korps
Jeg forsøger at få kommunen til at opdage, at stier i de åbne landskaber forsvinder. Alle tre stier ud
af Vipperød er forsvundet pga. administrative smuthuller, som dygtige advokater kan bruge.
Kommunen kan intet gøre, da det politiske flertal er imod brug af magt for at oprette eller
genoprette stier, så snart er der kun asfalt tilbage at bevæge sig på.
Vommevad Forsamlingshus og Møllelauget.
Vipperød Sogn - tirsdagsmøder og medieudvalg
spiller orgel og klaver
Frivillig som børn og unge udvalgsformand i tbmveje Merløse menighedsråd
Fællesskab Tølløse cafeen, bestyrelsen
Aktivitetsdage i mine børns daginstitution
Unge omsorgssvigtede
Jeg er frivillig i Røde Kors som Teamleder hos Sameritterne og er holdleder i genbrugsbutikken i
Smedelundsgade.
Tingstedet i Ugerløse
Socialdemokratiet
frivillige mentorer
foredragsholder planlægning i ældrearbejdet.
Regions foreningsbestyrelser
Gruppe om politik i Holbæk kommune på Facebook og Nej til rensningsanlæg på Tuse Næs
Jeg bor her ikke til hverdag, men er altid aktiv når jeg kan. Jeg har været stiftende
bestyrerelsesmedlem og kassør for en politisk ungdoms organisation, jeg har været med i DFUNK,
(dansk flygtninge nævns ungdoms org.) og en masse andet.
Teaterforening uden for Holbæk kommune.
Fagforeningsarbejde uden for Holbæk kommune
Vælgerforening
Har hjulpet til hos Everfolket (forældreinvolvering)
Fx når der er affaldsindsamling eller andre enkletstående aktiviteter i Jyderup
menighedsråd
I Kundby klub har jeg været i nogle år
Bestyrelsesarbejde
Jeg hjælper til i min datters håndbold klub
Fællesskab Tølløse
Jeg er kontakt person i menigheds rådet på Orø
og er 112 akut hjælper
Klubber og tidligere i forældrebestyrrelse, men fik politikker lede og manglende respekt for de
administrative beslutninger da de på ingen måde tager hensyn til de involdverede parter.
Havenetværk
Ældrerådet
Holbæk Tennisklub
Vi har et projekt hvor vi er nogle ildsjæle der prøver at få etableret Øasen. Et aktivt og rekreativt
udeområd, det kræver tegninger, fonde og benarbejde
Facebookgrupper
menighedsråd
Formand for et menighedsråd, og er frivillig i kirkeligt arbejde
Andre ikke organiserede aktiviteter, der søges arrangeret i fællesskab med turist/erhvervsfora og
øvr. foreninger
I bestyrelsen af ældresagen
jeg sidder i bestyrelsen for Undløse Aktivistforening. Jeg leder gymnastik for ældre 4 gange om
ugen på Ældrecentret Østergården i Undløse. Deltagelse er gratis
Projekt Stestrup Friskole
I det, som sker lokalt - græsrødder - fordi f.eks. lokalfora har "spillet fallit"
Frivilligt ledende arbejde i lokalt spillested, samt lokal festival

Hvad kunne motivere dig til at deltage aktivt i fx lokalfora, bestyrelser, foreninger, frivilligt arbejde
o.l.?
• Sager der interesserer mig, eller de nærmeste.
• Hvis jeg havde tiden til det, ville jeg engagere mig i mere frivillig arbejde.
• Bedre information om diverse aktiviteter, hvad det indebærer at være frivillig.
Har f.eks. hørt om mødrehjælpen og en butik, men ikke hvilken slags butik og ikke hvad det
indebærer
• Et prik på skulderen,, en forespørgsel om jeg var interesseret!
• Har dårlig tid
• yngre alder
• mere viden om de ting
• At der reelt er mulighed for indflydelse
• Afhængigheden af hvor lokalt det er samt hvilket emne
• Tid.
• Skal flytte fra kommunen næste år, så spørgsmålet er ikke aktuelt. Men jeg har været aktiv, da jeg
havde mindre børn
• Mere tid
Tiden går med familie og arbejde
• En krop der ikke er kronisk smerte ramt
• Det er jeg blevet for gammel til :-)
• Jeg deltager i mange fora bla Diabetesforeningen. Synes ikke jeg har mere tid i overskud
• Jeg mener ikke, at det er kommunens ansvar. Havde mine børn stadig været børn, var billedet helt
sikkert anderledes.
• Jeg har siddet i forældrebestyrelser flere gange i mit barns daginstitution og skole. I mit
lokalområde sker der ikke noget, der kræver min aktive tilstedeværelse. Jeg har desværre heller
ikke tiden til det pga krævende arbejde og daglig pendling til og fra København. Men når jeg går på
efterløn, vil jeg engagere mig formentlig med noget frivilligt arbejde i enten krisecentret for
voldsramte kvinder eller 'underholdning' på plejecentrene
• Miljø aktiviteter
• At politikerne rent faktisk også lytter, - det er ofte proforma at politikkerne kommer ud - mere fordi
de "skal" end fordi de ønsker at lytte...
• En oplevelse af at der bliver lyttet og at det gør en forskel. Har tidligere deltaget i
forældrebestyrelser og lokalfora . Men havde en følelse at der ikke blev lyttet til os fordi vi boede i
yderkanten af kommunen. Det er min oplevelse at Holbæk prioriterer tiltag i Holbæk by langt
højere end tiltag der vil havne yderområderne.
• Jeg havde ikke kendskab til at man kunne tilmelde sig ovenstående.
Jeg har til gengæld været i børnehave samt skole bestyrelse da mine børn var mindre.
• Har ydet mine bidrag gennem mange år. Er nu pensionist.
• At jeg blev mobil (handicappet)
• Sammenhold omkring noget kreativt (sy, strikke mm.)
• tid
• Mere overskud.
• Mere tid.
• At få nogle flere/ bedre oplysninger om de forskellige ting
• At det er den frivillige, der bestemmer arbejdets art
• Tja
• Der er for langt til politikere og det virker som det afgøres administrativt og politikerne tit er
uvidende om sager.
• Ved. Ikke har mistet tilliden til at det gør nogen forskel
• Mere fritid
• Hvis jeg kan gøre en forskel
• Behov for deltagelse - det har jeg ikke i øjeblikket :-)
• at få tid
blive opfordret
• At jeg havde mere tid i hverdagen. Der er nok at se til med 3 børn hvoraf det ene barn er spæd og
en anden er kræftsyg.
• mere fritid så man havde overskud til at deltage i andre ting
• At borgere ikke håner og bagtaler hinanden, i forbindelse med at få udført ideen, man kæmper for.

• Jeg har ikke haft tid, men når jeg får tid vil jeg deltage i bestyrelser, voksenbørnehaven fylder
meget i vores hverdag.
• 30 timer i døgnet
• Det er ikke motivation der mangler - på grund af sygdom har jeg ikke nok kræfter til at deltage
aktivt.
• Jeg har taget min tørn i det aktive bestyrelses liv, så det er for sent for mit vedkommende
• Tilgængelighed. Direkte invitationer og tydeliggørelse af værdien af initiativerne.
• mere fritid
• At have tid i overskud, mine børns sportsaktiviteter
• Tiden er ikke til det på nuværende tidspunkt.
• Har ikke mere tid til overs, men er frivillig i Ældre Sagen med IT undervisning og IT hjælp to gange
om ugen vinterhalvåret
• Intet
• Hvis jeg kunne få indflydelse på fx placering af cykelstier og aktive grønne områder. Adgangen til
naturen.
• Mere tid i hverdagen
• Interesse fr byrådets side
• Mere overskud efter arbejde.
• Tid.
• Når man kan se, at man gør en forskel, såsom mit frivillige arbejde i kirkens korshær (varmestuen)
• jeg ved det faktisk ikke ,men siden jeg er startet med at være med i borgerpanelet har lokal politik
min interesse og ser altid byråds,tv jeg syndtes at jeg har lært rigtig meget og det er spændene
• Jeg er frivillig i Røde Kors og butiksbestyrelsen i Kvickly slotscentret
• At der var mere off. fokus, så man vidste lidt mere
• Desværre bliver det nok svært at motivere mig pga af øvrige aktiviteter.
• Personlig interesse og større offentlighed
• Ikke noget mere!
• medindflydelse ift. at begrænse IT i mine børns skole
• Hvis det meget direkte berører min familie, og har en afgørende betydning, om jeg deltager.
• Mere info om det.
• Mere fritid
• Kunne godt være motiveret for at lave frivilligt arbejde
• Mulighed for at gøre en forskel og bidrage til lokaludvikling
• intet - jeg er en ældre mand - der har udstået min borgerpligt i den slags. Men bestemt ikke
negativ - men har andre interesser!
• Jeg bruger mine kræfter på hver dag at transportere mig til København, hvor jeg tjener en stor løn,
som jeg pligtskyldigt afleverer en betydelig del af til Holbæk Kommune
• Følelse af at man blev hørt
• Mere tid i hverdagen
• Det er lidt for svært at finde frem til.
• Hvis det havde min store uforbeholdne interesse og møderne lå på tider der passer mig
• Input fra venner der i forvejen er engagerede. Har overvejet involvering i Sidesporets aktiviteter,
som jeg er meget imponeret af. Deltager aktivt i aktiviteter i AOF, LOF, strikkeklub m.m.
• At være arbejdsfri/pensionist
• Et spændende, relevant dels samfundsmæssigt og dels personligt, og vigtigt projekt, for der efter
ikke meget tid at tage af.
• Det er nu ikke mangle på motivation men mangle på tid og energi
• Det er svært at finde tid til det da mange arrangementer typisk foregår i min arbejdstid.
• Når jeg bliver pensioneret
• Mere tid
• Let tilgængelig information om hvornår, hvor og hvordan man kan deltage. Det virker som om at
informationen ikke kommer helt rundt i alle områder for at få alle folk involveret.
• Hvis der blev oprettet stillinger med løn, som blandt andet kunne gavne flexjob er.
• Et systemskifte
• Mere fritid
• Et bedre helbred
• At det ind imellem førte til ændring af forslag. Det fleste gange virker det til at være en formsag, at
indbyggerne i kommunen skal høres, beslutningen er allerede taget, og der bliver ikke ændret et
komma.
• At have overskud ..da jeg er kronisk syg

• At der sker resultater i hvad man bliver enige om i lokalfora
Jeg deltager i Beredskabsstyrelsen's friviligcenter i Hedehusene
• P.t. efterlønner. Reglerne er for uklare hvilket form for frivilligt arbejde man må tage. A kassen skal
give grønt lys
• Allerførst intro evt. i form af invitation til infomøder. Invitationen skal komme direkte til mig.
• At jeg havde NOGET mere tid
• lige nu har jeg ikke tiden til at være aktiv i ovennævnte
• Mere viden om det
• Reel indflydelse. Jeg har tidligere været meget aktiv, men det er demotiverende at arbejde i fx
skolebestyrelse eller følgegruppe, når der efterfølgende bliver truffet afgørelser hen over hovedet på
én.
• Har deltaget meget tidligere, men på grund af arbejde må nyt engagement vente.
• At det vedrører mig eller mine
• Har mistet gejsten!
Har oplevet gang på gang at der er høringer efter høringer, hvorefter det blot bliver som det først
blev lagt ud alligevel!!!
• arbejder
• Hvis det var en genvej til et fast job.
• jeg har hverken tid eller evner i den retning.
• Mere tid fra arbejdet.
• er ikke interesseret
• Indflydelse
• Det ved jeg ikke - har vist aftjent min værnepligt på det område
• Flere oplysninger om at de eksistere - måske et til to åbent hus arrangementer om året. En af dem
kunne være som en messe hvor de så mange er repræsenteret som muligt i f.eks. i en hal.
Men de skal foregå lokalt - indenfor de gamle kommunegrænser
Samt løbende præsentationer / udstillinger på det lokale bibliotek, torv, købmand, skole/instituition
• Flere timer i døgnet ;) Jeg har været der og taget 'min tørn'
• Når der inføres "ægte" demokrati i alle beslutningsorganer.
• Tid
• Er vanskelig at motivere.
• Bedre beskrivelse og opslag i lokal avisen
• At jeg blev ung igen, og fik nogen børn :-)
• Interesse
• Mere oplysning
• har ikke tid pt. - men måske på senere tidspunkt når jeg nærmer mig pensionist alderen
• mere fritid
• Jeg syntes det er de samme personer der deltager i forskellige foreninger - og de samme der
bestemmer.

Hvad var den vigtigste årsag til, at du valgte at deltage i arrangementer med byrådspolitikerne?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse for økonomien i Holbæk, holdning til hvordan byen udvikler sig.
Et forsøg på interesse
Der var ved at blive truffet en forkert beslutning vedr. sygeplejeydelser på plejehjem
Havde besøg af et byrådsmedlem i den forening, hvor jeg er frivillig.
Personlig interesse.
Spørgsmålet omkring vindmøller på Orø var aktuelt i 2016.
Det var igennem a kassen
At jeg er politisk interesseret samt at lokalområdet har min opmærksomhed - også i forhold til den
samlede Holbæk Kommune.
Asylansøgers placering
Interesse
Det berørte mit lokalområde
Indflydelse
Interesse for at byen og kommunen udvikler sig i den rigtige retning og at man ikke skyder sig selv
i foden ved at foreslå og gennemføre teoretiske "bæredygtige og miljørigtige" hovsa-løsninger
udtænkt af unge akademikere, med risiko for at smadrer handels- og forretningslivet, som er alt
afgørende for at trække folk til..
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Jeg ville høre mere om Socialdemokratiet
interesse for lokalområdet
Interesse, indflydelse og holde mig orienteret
sygeplejeydelserne på Fjordstjernen
Interesse
Høre på begrundelser for hvorfor politikkerne træffer beslutninger som de gør og for at høre
debatterne som ofte er ensidede
Det vedrørte mit lokalsamfund
Høringer, budget orientering i kuben
Fordi der var møde hvor jeg kommer. Aktivitetscenter.
Almindelig interesse som ny tilflyttet til kommunen
evt. lukning af folkeskole
Bare en smule indflydelse.
Stiplan - personligt involveret
Underviser i samfundsfag
Mangel på psykisk overskud.
Information
For at høre hvad de havde at sige
Emnet var interessant.
medlem af politisk forenng
Lokalforums arbejde
Styrke demokratiet.
Interesse for emnet
Jeg har nogle spørgsmål, jeg ønsker svar på
alm. intresse
interesse for den enkelte sag
min interesse for udkants Holbæk og min frivillige post som ungdomsformand.
Interesse for sagerne
Ville gerne vide mere
Mit arbejde
Arbejde, miljønetværk
Selv at være til stede og kunne spørge politikere direkte.
På den måde får jeg også et bedre kendskab til politikerne og deres holdninger.
Jeg bliver ikke en passiv borger men tager del i det kommunale, på trods af min sygdom, og sidder
ikke hjemme og er ligeglad med, hvad der sker i kommunen og er et "brokkehoved".
Mulighed for at være med til at bestemme udviklingen.
Interesse
Det vedrørte mit lokalområde
At få en større viden om et emne/valg.
For at engagere mig
at få indsigt
Hvis man vil have et godt og aktivt lokalsamfund samt indflydelse på den førte politik i kommunen
er det nødvendigt at engagere sig. Jeg vil gerne vide hvad der sker i min kommune og have
indflydelse. Desuden fler jeg det nødvendigt at fortsat sørge for at mit lokalområde er synligt og
aktivt.
Jeg er ansat i kommunen og arbejder med området. Men jeg har også deltaget flere gange uden for
arbejdstid af interesse for mit lokalområde og for de politiske beslutninger i kommunen.
Troede de ville lytte
Kontrol med demokratiet
For at forstå bureakratiet og årsagen til de konstante nedskæringer af personalet på gulvet. Og
årsagen til den konstante stigning af uproduktive mellemledere og ledere og kursusudbydere
Demokratidag
Fordi jeg er aktiv i mit Lokalområde
For at give min menig
Være en del af demokratiet.
for at få en lokalkendt i kommunen som ville tale vores sag.
For at høre hvad de har gang i og se der er hold i det de siger
Interesse for ældretræning
Indflydelse og info
At det havde betydning for mit arbejde
Erhvervsliv

• Emnet var relevant for mig.
• med i den lokale radikale vælgerforening
• Interesse og at jeg gerne vil høre, og ikke blot læse, om hvad der rører på sig i Holbæk/kommunen.
"Holbæk sportsby" er et fantastisk initiativ og et kæmpe plus for byen og kommunen.
• Nysgerrighed
• Nyt rensningsanlæg på Tuse næs.
• interesse og mulighed for indflydelse
• Høre om det erhverspolitiske klima I kommunen og også om det at være borger I Holbæk
kommune
• Fordi jeg var i vores Lokalforum-gruppe
• Medindflydelse og information
• At få info og holdninger om min kommune
• Jeg blev inviteret af borgmesteren til en dialog omkring kommunen og dens visioner og planer
• Information og meningsdannelse
• Emnet var interssant
• Mine børn på 5 år.. der skal meget mere tilbud og super vilkår til dem
• så vi på landet også har noget sige.
• at politikkere var med, og selvfølgelig om jeg fandt emnet interessant
• indsigt og indflydelse
• Interesse
• Fordi jeg trods alt håber, at tingene ændrer sig. Men gider snart ikke mere. Mange har det på
samme måde.
• Interesse for emnerne
• Østergårdsvej samt busdrift
• Interesse for politik
• Medindflydelse
• Lære politikere at kende. Ønske at få mine synspunkter hørt.
• Lokalpolitik er spændende, og det handlede i mit tilfælde om lukning af den lokale skole.
• aktiv i Enhedslisten og også inviteret af kommunen
• Interesse
• Fordi jeg boede i Store Merløse, og følte, at yderområderne blev/ bliver glemt til fordel for Holbæk
by
• Interesse for lokalområde og senest, kommunalvalg
• Holbæk sportsby
• At engagere mig i lokalsamfundet
• Var en del af Holbæk ungdombyråd. Dertil er det altid interessant at høre
• Indflydelse
• For at finde ud af hvad de kan tilbyde
• nysgerrig
• Det var et lokalt initiativ, der havde stor indvirkning på lokalsamfundet
• Kommunens dårlige økonomi
• Info om mit nærområde
• udviklingsplaner i østbyen
• nysgerrighed
• For at se om der var reel indflydelsesmuligheder
• At der efterfølgene rent faktisk sker forandringer, baseret på dialogen.
• Interesse for sagen
• uenighed om opførelse af et supermarked
• Få indflydels
• Tager datteren under armen til et vælgermøde. Hun er interesseret.
• Det er for at vide, hvad der foregår i mit lokalområde
• Det var et emne jeg kunne relatere til, og informationen virkede relevant for alle i området.
• Information
• Personligt kendskab til en politiker
• For at få et større indblik
• lytte og blive klogere
• Interesse
• Oplysning viden
• For at holde mig opdateret på hvad der foregår i lokal området
• Interesse for området
• Interessere for stisystemer i området. Børn og unge samt ældre.
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Oplæg til divs besparelser.
jeg r i bestyrelsen i lokal forum
Manglende information
Både professionelt og interesserelateret
For at høre om de sidste nyheder og deltage i de lokale tiltag
Møder om økonomi til de gamle
fremtiden
Var med i lokalforum samt brugerråd
Kloakering på Orø
jeg var interesseret i muligheden for at bo på en båd i havnen
Kampen om Knudskoven
Jeg manglede information om emnet
Vælgermøde
information
Da jeg bor på Holløse.
Ombygning af skole i Regstrup,
og om Hølløsevej skal lukkes eller ikke.
At politikkerne var ved at træffe et fuldstændig sindssyg beslutning om forhøjelse af lukkeuger i
børnehaver
Lokal interesse
At høre en sag fra flere sider.
At blive hørt i en sag.
Lodsejer interesse
Vælgermøde - for at få orientering.
Emnet og det faktum at jeg helt uening med bormesterens dispositioner
Kommune valg
interesse og lysten til at forandre/påvirke
Ville bekræftes i min formodning om at der stadig hersker en "pseudo"- demokrati blandt
byrådspolitikerne.
Emner af interesse
Jeg følte at det gik dårligt i Holbæk kommune og ville vide hvorfor og hvad man ville gøre for at
forbedre økonomi m.m.
Af interesse for udviklingen i mit nærområde, og i Holbæk Kommune.
For at få indflydelse
Nysgerrighed
Fordi det er vigtigt for mig at følge med, at engagere mig, og at give mit besyv med
Kloakeringen på Orø
For at vide noget om arbejdet i byrådet
En del af min interesse, inden for kommunens anlægsarbejder, da det har relation til mit erhverv,
som selvstændig, inden for bygge og anlæg.

Er der noget, Holbæk Kommune kan gøre for, at du får lyst til/mulighed for at deltage i
arrangementer med politikerne?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja... Fortæl noget mere bredt om hvor og hvornår, og kom gerne ud i kommunen.
Nej, jeg skal selv finde overskudet
Oplysning
?????
Lidt mere oplysning. Hjemmesiden er udmærket men jeg glemmer at tjekke den jævnligt!
ja viden om det
Ja hvis det var nemmere at deltage.
Der er gode og mange tiltag især op til kommunevalg
Nej, det tror jeg ikke. Jeg benytter over vist omfang Holbæk-online eller Facebook til at holde mig
orienteret.
Nej
Nej
nej
Ved at vise at der bliver prioriteret og lyttet til tiltage og ønsker fra yderområderne i kommunen
Jeg er ikke klar over hvor meget politikerne er på gaden. Men man ville nok få mere lyst til at
deltage, hvis man så dem i gadebilledet. De er jo ikke synlige ud over valg perioden
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Ja når politikerne bevæger sig udenfor byskiltene i Holbæk. Vi er dog de fleste udenfor Holbæk By.
møde i cykelaftstand
Måske
Virke som om det faktisk interessere dem hvad vi borgere har at sige.
At det er nemmere at tilgå informationen
Kom til Tølløse. Som vi gør den 12.11 i no1
At arrangement bliver afholdt flere eftermiddag eller aftener
Jeg er interesseret hvis emnet interesserer mig - dvs invitation skal derfor rundsendes; f.eks på
email/sms
Ja, jeg mangler information - men ved ikke hvordan det skal nå sådan en som jeg.
at placere arrangementet i lokalområdet
nej da jeg ofte arb. om aftenen er det lidt vanskeligt
Jeg er ikke klar over hvor/hvornår de afholdes.
Møderne skal afholdes om aftenen for at jeg kan være med, da jeg arbejder i København.
Personligt er min manglende deltagelse på nuværende tidspunkt et udtryk for alvorlig sygdom,
hvorfor jeg bliver nødt til at nedprioritere den slags
Direkte invitationer eks. I e-boks eller flyer i postkasse.
Tydelig invitation.
Ville gerne men arbejde tager for meget tid. Og set bliver desværre ikke prioteret nok.
Mødes. I mindre fora
Nej
Ja, hvis de laver arrangementer om aftenen
ja jeg tænker på noget som relatere til mit arbejde sosu hjælper at jeg også kunne komme med
ideer og indflydelse på min arbejdsplads og føle at jeg er medborgere og jeg deltaget i et enkelt
møde i kan på kanalstræde vi var en gruppe på fem,seks og blev stellet en masse spørgsmål det
var spænende, at prøve
Mere lokalt
Bedre information til borgerne, brug Facebook
Bedre info om møderne
Mere information tidligere
Oplysning i god tid , hvor og hvornår
Gøre opmærksom på hvornår der foregår noget f.eks. På Face Book
Maile till mig evt.
Nej
Viden og oplysning i lokal avis
Ja vise at kommune vil støtte op om borgernes initiativ. Lokallistens forslag om at afsætte 10 mill.
Kr ville være en god start
Bedre reklamemation omkring det. Gøre det i tidsrum hvor man ikke arbejder
mindre politik og snak, og mere handling og egentligt arbejde
De bør udvise større interresse for borgerne
Det har I allerede gjort: Kørt en kommune, som på papiret burde være en af de bedste på
Sjælland, i sænk. Det har i den grad motiveret mig til at kigge nærmere på, hvad der foregår. Indtil
for nylig troede jeg jo at alt foregik professionelt og ordentligt.
Følelse af at det ikke er omsonst
Ikke umiddelbart. Jeg synes at det er svært at få presset ind i min hverdag, da jeg både går i skole
og har arbejde.
Invitere på en spændende og attraktiv måde
Nej, der er fine tilbud - men da jeg selv arbejder med valget i Odsherred Kommune gennem min
arbejdsplads er det svært at finde tid.
Nej. Vi er travl børnefamilie med far der arbejder i Kbh og mor der er pædagogstuderende, så vi har
ikke overskuddet i øjeblikket
Mere info om hvad de foretager sig.
At det er et ærligt møde, hvor der ikke bliver bare bliver liret floskler af. Et møde, hvor jeg ikke
føler, at jeg spilder min tid.
Synlighed
nej
bruge lokalavis, by og land som husstandsomdeles til alle
sende en mail eller sms, evt annonce i "By og Land".
Lokale møder i yderbyerne
Ved ikke

• Bedre orientering via hjemmesiden og at man fx kan få besked, når byrådet sager, der har specielt
min interesse.
• Skriv på Facebook i gruppen omkring politik. Jeg modtager ingen aviser.
• Reklamer med det, Gør det til en nødvendighed. I burde være interesseret i at have borgerne der!
Så tænk dog over hvad i kan gøre for at få dem til at komme! Gratis kaffe, kage :-) eksempelvis?
• At alt ikke er i holbæk
• mere information i dagspressen
• Nej
• Det virker som om politikerne betragter dialog som unødvendig tidsspilde. De vil hellere
hensigtserklæringer. Det er så dejligt ansvarsfrit.
• Give en oplevelse af at blive lyttet til - taget alvorligt - og ikke kun lige op til et kommunalvalg, men
hele perioden. Det er jo en næsten gratis omgang at komme ud til lokalrådene m.fl. og love alt
muligt, især hvis ikke man bliver indvalgt - og man heller ikke har nogen indflydelse, hvis man
bliver valgt.
• Gøre mere opmærksom på det, tilbyde pasningsmuligheder imens møder/arrangementer forgår..
komme tækker på borgerne lokalt
• Har tilmeldt mig vælgermøde i No 1 Ifm kommunevalg hvor politikere fra alle partier kommet
• Mere info om muligheden. Flere billetter til begivenheden...
• Række mere ud til borgerne
• Blive bedre til at møde borgerne hvor de er. Jeg pendler hver dag til København for at arbejde men
ser aldrig en byråds politikker på stationen om morgenen, udover når der er valg, og stations
området er noget der godt kunne trænge til en større renovering og bedre adgang til perronerne fra
den store P-plads.
Jeg tror generelt byrådet skal blive bedre til at komme ud og se til deres medarbejdere uanmeldt så
de ser den virkelige dagligdag de har.
• Nej, egentlig ikke. Mulighederne er tilstede.
• Arrangementer i Svinninge.
Invitationer pr. mail eller ved fysisk brev.
• ikke lige nu, da jeg mangler tid til at kunne deltage
• Synlighed også for dem der ikke holder lokal avisen
• Hvis der bliver lyttet er det en start og så kan det være flere møder op
• Mere info om hvornår og hvem kommer, og hvordan man kan påvirke deres beslutninger.
• Orientere om hvornår og hvordan man som borger kan overvære/deltage.
• Nej, kommunen kan ikke gøre noget. Det er helt min egen sag at komme af sted.
• Jeg synes muligheden for at booke en politiker er fint for mig - ellers synes jeg de flere lokale
politikere er gode til at være synlige ved diverse arrangementer - så det skal de i hvert fald have
ros for.
• Arrangere nogle debatmøder på tider, hvor man kan deltage og annoncere det sådan, at man ved,
hvad der tilbydes
• Få styr på økonomi, så man kan have tillid til kommunen og inddrag borgere/brugere inden
lukningsbeslutninger/besparelser slår ned
• Mere info
• Det skal forgå i lokal området og ikke i Holbæk
• Jeg syntes selvom folk deltager - er der ikke meget der bliver lyttet til.

Hvilke af følgende synes du, at Holbæk Kommune skal gøre for at styrke demokratiet?
• fremlægge de enkelte emner, grundigt og forståeligt!!!!!!
• Og så er Holbæk nødt til at få nogle folkevalgte, der er mere parat til at lytte, end borgmesteren og
flertallet tilsyneladende er i det nuværende byråd
• Lytte til de høringssvar der måtte blive indleveret
• afskaffe lokalfora
• Inddrage i diskussionerne. De konkrete beslutninger skal være politikernes. Det er det de er valgt
til.
• Få flere borgere til at interessere sig for kommunalpolitik, så man som borger ved hvad der
omhandler kommunalpolitikog hvad der hører under Regionerens samt fra Folketinget, da mnange
blander det sammen, og tror det der styres fra Regionerne er noget kommunerne kan gøre

• Politikerne må leve op til deres ansvar - og selv tage beslutninger på et oplyst beslutningsgrundlag
- og ikke lade administrationen bestemme. Det er nemlig IKKE demokratisk.
• Lytte til borgerne, svare på læserbreve
• Min mand deltig for ca 15 år siden i vision Holbæk, hvor han var inviteret til at brainstorme på
hvordan Holbæk skulle se ud i fremtiden. Det blev rent faktisk brugt og var yderst spændene
• Lave høringer hos/have dialog med de involverede borgere og medarbejdere i god tid før en
beslutning - og lægge mere vægt på høringssvarene
• bakke op om det ting der er aftalt, for det er mange gang bare en syltekrukke
• nærværende undersøgelse
• Klimaarbejde, støtteopkøb om lokale initiativer
• Lade lokalforum bestemme lidt mere ift. rekreative værdier
• Mere information evt. Abonnement på netinfo
• Give lærerne deres arbejdsglæde tilbage, ved at stole på, at de gør deres arbejde-også selvom de
ikke er fysisk på skolen.
• afholdes lokalt så man kan komme med bus . inde for overskuelig afstand
• Lytte til borgerne, uden de behøver at have stemmeret.
• Byrådet er valgt til at varetage vores interesser, der er ingen grund til at vælge flere gange
• Svaret er nej. Den der er ansat til at sætte sig ind ind i tingene bør træffe beslutningerne. Men kan
kan jo lave vejledende afstemninger
• Konkret mødested med relevante emner ud fra område og efterspørgelse.
• Oplyse borgerne mere i god tid - og lyt.
• Oplyse om arrangementer skriftligt, evt. husstandsomdelt folder for et vist antal mdr.frem.
• syntes det er fint som det er, der er alle muligheder for at komme med sine synspunkter
• Satse meget mere på alt andet end selve Holbæk by. Vi betaler alle skat så vi vil gerne husk i
kommunens udkant!
• Synes politikerne jævnligt skal i praktik inden for de områder hvor de er beslutningstagere - hvis
man sidde i udvalget for skolerne så vil det være en god idé at komme ud og følge en lærer.

Hvis du kunne bestemme, hvad skal Holbæk Kommune så gøre for at styrke demokratiet?
• Der hersker en generel politikerlede og en opfattelse af, at man ikke kan stole på politikerne... Jeg
har mærket det, så kom ud til od, få vores input, vi er ikke dumme og vi bider ikke. Det betyder
også at vi kan se "giraffen" dem vi har sat til at forvalte vores kommune.. Sidst men ikke mindst,
det er ok at gå på kompromis med partiholdninger i forhold til sund fornuft for lokalsamfundet.
• Ingen kommentar
• Prøve at lytte til borgerne
• Mere medbestemmelse til lokalområderne, som selv bestemmer hvad der skal ske i "deres" område.
• Være mere informative
• samarbejde med alle partier- og tage hensyn til dem
• Netop inddrage borgerne, før der træffes beslutninger. Som borger i en af kommunens yderste byer
føler jeg, at politikerne er alt for orienteret mod Holbæk by. Yderområderne regnes ikke. Men det er
vel heller ikke tilfældigt, at vi har et byråd og ikke en kommunalbestyrelse. Byråd signalerer, at det
er hovedbyen, det mest drejer sig om.
• Inddrage dem der ved hvordan man kan gøre... altså en praktisk tilgang
• Lave afstemninger for/imod udbygning af offentlig forsyning i udkantsområder.
• Flere offentlige høringer og afstemninger!
• Holbæk Kommunes hjemmeside er komplet umulig. Ved en tilsvarende borgerundersøgelse for
nogle år siden, blev hjemmesiden voldsomt kritiseret som uhåndterlig, men intet er blevet bedre.
En god og enkel hjemmeside hvor man let kan finde det, man vil være klogere på/oplysninger, er
med til at styrke engagement og dermed demokratiet.
• inddrage borgerne mere
• Komme ud og mærke verden!
Sørge for at det er muligt for hr. og fru arbejdsmand at blive valgt til byrådet på lige fod med
offentlig ansatte som jo får arbejdsfri for at tage til møder i udvalg og i byrådet!
• som anført i det foregående
• Smide borgmesteren for hundene
• Mere borgerinddragelse
• Sætte sig ind i sagerne inden beslutning og generelt være informations opsøgende. Derudover ville
anerkendelse af forskelle klæde et byråd, så mudderkastning undgås.

• Ingen kommentarer - demokrati er vanskeligt.
• Styrke udkands Holbæk, der er mere i Holbæk kommune end Holbæk by
• Demokrati er en svær størrelse. Vi holder jo med dem, der er enige med os selv, men det er jo
ikke altid dem, der har flertallet og dermed afgør tingene.
• Generelt blive mere lydhøre både blandt de folkevalgte, men så sandelige også i administrationen,
hvor det for mange borgere føles som om, der sidder følelseskolde mennesker der udregner
kalkuler og besparelser uden tanke for de mennesker, der bliver ramt af dem. I det hele taget er
kulturen blandt de ansatte i kommunen syg pga frygt for fyringer, besparelser og ledelsen. Det
breder sig ud i kommunen.
• holde møder med lokalbefolkningen
• Fjerne embedsmændenes filtrering at politikernes arbejde...
• Mere åbenhed om økonomi
• bl.a bedre hjemmeside hvor man finde tingene !!
bedre telefontid kan aldrig komme i kontakt med nogen, når alt skal foregå inden kl. 9.30
• Oplyse om det
• Inddrage lokalmiljøerne, - der er alt for meget fokus på Holbæk By og alt for lidt på landdistrikterne
- det ender med at alle flytter til Holbæk ???
• Meget af min erfaring kommer fra skolesammenlægningerne hvor kommuner fik os til at bruge
meget tid på høringssvar, man havde dog fornemmelsen at beslutningen var truffet og man håbede
på at de forskellige bestyrelser kom frem til det kommunen havde truffet beslutning om. Da det
ikke var tilfældet blev beslutningen som kommunen havde besluttet. Det er fint at lægge en masse
høring ud hos borgerne,
Men når de ikke bliver hørt er det spild af resurser og borgerens tid. Hvis man skal styrke
demokratiet bør man lægge de tunge beslutninger ud til de enkelte områder. Slut med stor drift
holbækkommune er et klart bevis på at det ikke er vejen frem.
• Sikre at ønsker og behov fra yderområderne bliver prioriteret og der bliver lyttet og lavet møder i
yderområderne
• Lave "mindre" arrangementer, hvor jeg kan engagerede mig i en enkelt eller få sager over en
kortere periode.
• Åbenhed, dialog, lytte til de mennesker / gruppe som beslutningerne handler om
• De skal synliggøre sig noget mere.
• Start med at fyre nogle af topcheferne i stedet for dem på gulvet. Cheferne må bare rykke rundt på
opgaverne, som dem på gulvet må.Byrådet skulle privat spise ældremaden i en måned, inden de
tog beslutning om at den "god nok" til de gamle.Byrådet skulle selv prøve i en måned kun at gå i
bad én gang om ugen, inden de vedtager at de gamle "kan nøjes med det".
• Som tidligere nævnt - se ud over Holbæk By.
• Være mere tydelig omkring deres arbejde i kommunen - økonomisk og foreningsmæssigt
• alt ikke skal samles i Holbæk
• Samarbejde blandt politikere.
• dialogmøder lokalt
• Tage borgernes ønsker alvorligt - f. eks. behovet for cykelstier
• Lytte til mindre lokalsamfund, de mindre byer.
• Mere åbenhed og mere interesse i at se ting fra flere sider.
• Overbevise folk om at der rent faktisk lyttes til høringssvar
• Samarbejde noget mere
• Mere lokaldemokrati i byerne rundt om Holbæk. Holbæk by er kun halvdelen af Holbæk kommune.
Det skal byrådet huske.
• Lokalforum I Jyderup er ikke repræsentativ en selvbestaltet gruppe "har forstand på alt". Benyt
skiftende grupper alt efter hvilket emne der skal drøftes
• Skabe endnu mere åbenhed omkring beslutninger og hvilke konsekvenser de har, så borgerne kan
få et klart indtryk af, hvad beslutningerne betyder for dem.
• Lytte til hvad borgerne siger og mener
• være troværdig og skabe tillid til politikere og embedsmænd( eks økonomi)
• De senere års meget dårlige økonomi har ændret samspillet med borgerne, så der nu ikke er penge
til ret meget i. Initiativer fra borgerne burde kunne gennemføres med en mindre voldsom
arbejdsbyrde for borgerne, både i selve forløbet og efterfølgende. Grænsen for, hvad der er
kommunalt ansvar og hvad borgerne selv må tage sig af, er flyttet for langt imod borgerne.
Resultat: Færre initiativer.
• Flere Folkeafstemninger ansøge inrigsmiisteriet om at sætte valgalderen ned til 16 år.
• lad os se efter valget
• Evt. via pressen komme med forslag og løsninger - måske ved et debatforum.

• Politikerne skal gå mere ind i sagerne end det umiddelbart ser ud til de gør - administrationen skal
være undersøgende og neutrale i deres fremlæggelser til politikerne.
• Lytte til borgerne og ikke være bange for at ændre beslutninger
• flere lokale tilbud om at møde lokalpolitiker hvor der kan stille spørgsmål og der kan kommer nye
ideer
• ikke noget. Det er vigtigere at styrke politikerne så de forstår deres beslutninger på træffer dem på
et oplyst grundlag
• Høre borgerne som det påvirker
• Lytte mere til borgerne
• Involvere de berørte brugere
• Inddrage borgere i diskussioner om kommunens udvikling.
• sikre at det er byrådet der træffer beslutningerne
• I højere grad holde møder for at orientere og inddrage borgerne, også fx om kommunens økonomi
• ved ikke
• Mulighed for flere eksperter, ved disktion af emner, til at varetage det rigtige valg.
• Benytte de stærke kræfter vi har i det private erhvervsliv.
Hvis vi starter lokalt. kan vi få staten med, for de har om nogle brug for hjælp
• Lytte til borgerne, ikke mindst dem som er passive og har opgivet at forstå det politiske
• Tage demokratiet alvorligt. Politikerne skal sætte sig ordentligt ind i sagerne og beslutte selv - og
ikke overlade det til administrationen. Og så bør det sikres at Holbæk Kommune overholder loven,
når de sagsbehandler.
• Har udtrykt ved afkrydsning i foregående.
• Arbejde for demokrati, istedet for at praktisere demokratur
• Inddrage et repræsentativt udsnit af borgere fra kommunen til at deltage i forskellige møder.
Ved stor uenighed kan borgerne også inddrages med en vejledende afstemning, det skal bare ikke
være omkostningstungt.Jeg er medlem af en facebook side der omhandler politik i Holbæk. Jeg
deltager ikke aktivt der, da der generelt er meget negativ tone, og brokkekultur der. Saglighed og
gode diskussioner savnes.
• Borgerpanel der prioriterer og kommer med ideer til fremtidens holbæk. Men det skal efterfølgene
bruges aktivt af politikerne
• Lyt mere til borgerne og sørg for at embedsværket implementerer det som besluttes. Flere
borgermøder og surveys - Husk at de borgere der råber højst ikke altid repræsenterer flertallet.
Prøv at nå ud til de "introverte" borgere.
• Lytte
• få styr på økonomien
• Høre på borgerne inden man beslutter noget.
• Mere åbenhed omkring udvalgsarbejde.
Sende live (byrådstv) fra valgnatten/ konstituering debatten.
• Være lydhære overfor borgernes stemmer.
• Arbejde for at engagere både borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere i fælles løsninger
på de store velfærdsudfordringer
• Udskifte størstedelen af byrådet
• I forhold til lokalpolitik tror jeg at det er byrådets ansvar at fungere som et talerør. Men i langt
mindre grad talerør for det parti de hører til og langt større grad talerør for borgerene! Lige nu i
Holbæk kommune er det skræmmende at være borger! Vi ved at økonomien sejler og det går ud
over de svage, de gamle og børnene. Samtidig ved vi at der bliver brugt kommunale resourcer på
skvulp, rockbæk, kinafestival, sportsarena. Vi bliver lovet at der kommer flere tourister og at vi på
den måde tjener pengene inde igen, men der er helt klart prioriteret forkert! Borgerene flytter fra
byen! Både fordi økonomien er bund og det virker håbløst, men i særlig grad nok også fordi at
vores frustrationer som borgere ikke bliver hørt!
Jeg har fx endnu ikke oplevet en eneste privatperson sige at sportsbyen var en god idé!
• Ikke lade alle spørgsmål om indflydelse og inddragelse starte med "hvor skal vi spare".
• Give dem på gulvet mere ansvar og medbestemmelse
• Lytte til borgerne besøg flere folkeskoler, så de kan se hvor sløje de er
• Større tydelighed fra byrøddernes side, inddrage borgerne på forståeligt plan
• Skrue ned for embedmandsstyret.
• Som sagt før, få borgerne med til at bestemme over økonomien, da det er borgernes penge de
bruger
• jeg vil gerne føle at jeg har indflydelse i den by jeg bor i ,at det også er min by, at det også er min
arbejdsplads at jeg også er medbestemmende,det syndtes jeg er demokrati og så at få lov til at
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sige sin mening og kunne føle tryghed ved det det vil jeg gerne have at holbæk kommune skal gøre
at styrke demokratiet
Holde op med at spilde penge på prestigeprojekter
Ved ikke
Høre mere på borgerens mening
I mange sammenhænge ser jeg det som en nødvendighed at rammerne besluttes af byrådet....men
hvor det er muligt kan det være en god ide at lave selvstyrende enheder, der har en beløbsramme
hvor de kan operere i.
tal med folket og ikke smæk alt ned over deres hoveder,
fordi man laver rævekager politisk???
Afstemning da byrådet eikke lever op til deres valg løfter og komunenen er på renden af fallit og
men så bygger idrætsanlæg
At politikerne lytter til borgerne
Mere synlighed i hvad det off. laver
Lytte mere til borgerne og lade borgerne være med på afstemninger i lokalområderne - det er od
der bor her
Lytte mere til borgerne ... stoppe med unødvendig prestigeprojekter når økonomien i forvejen er
mere end presset
Direkte stemning af store beslutninger der overstiger x antal kroner.
Se svar på forrige side.
De skal begynde at handle efter de høringssvar de for, når de nu så gerne vil give indtryk af, at det
er vigtigt at investere dyrebar tid i omtalte høringssvar.
Indrage borgerne i store beslutninger hvor beslutningen vil komme til at berøre borgerne i mange
år fleks sportsbyen.
Holde informationsmøder/aftener om f.eks. "Holbæk sportsby" (som den aften på Stenhus
gymnasium for år tilbage.)
Informationsmøder om nye projekter, så alle kan komme og se, høre + stille spørgsmål til større
projekter.
Offentliggøre mere om emner inden beslutninger tages
Være mere åben om tingene!
Gøre det nemmere at følge med i hvad planerne er for komunen
Afholde møder i lokal området.
Sikre sig at borgere i lokalområder (ex. havneområdet) bliver orienteret og hørt, før der tages
beslutninger om anlæg (ex. parkering). Det er vigtigt at vi lokalt føler, at det vores område (ex.
havnen), og at der er mulighed for at komme med ideer og forslag og at det bliver hørt. Vigtigt at
der ikke gives løfter, der ikke bliver holdt (havnefront der aldrig bliver færdig, kanaler, der for
længst burde være anlagt, hvis området skal være attraktivt). Lav et idémøde, hvor beboerne kan
komme med forslag til billige løsninger, der gør havnefronten mere spændende - og måske også
andre langsigtede ideer. Dvs dialogmøder. Berboere i "den nye havneby" og "den gamle havneby"
skulle gerne have et fællesskab. Det kan understøttes politisk, så det bliver et spændende område.
mere kommunikation I aviserne hvor borgerne orienteers om projekterne - Mere orienteering på
kommunen hjemmeside
Lodde stemningen i befolkningen før de store beslutninger tages. Sportsbyen. Rensningsanlægget
m. fl.
Genindføre de oprindelige halvårsbesøg af afvekslende grupper af byrødder (6 i hver gruppe)
Inddragelse i konkrete løsningsforslag til forskellige udfordringer, eksempelvis via
innovationskonkurrencer, hackathons, nytænkning m.m., for at frigøre sig fra den noget
traditionsbundne tænkning, som ofte er associeret med kommunale regelbundne embedsmænd.
Noget af det tidligere nævnte, men jeg tror egentligt at demokratiet fungerer.
Ikke noget specielt.
sænke paraderne og være mere åbne omkring dårlige beslutninger og fejl
Arbejde på at få mere dialog med borgerne og lytte de private erhvervsdrivende det er deres skyld
der kommer skattekroner i kassen og FORTÆL resten af "verden" at Holbæk er 4. mest
erhvervsvenlige kommune
Tænke på at den hare lokalområder og at alt ikke skal ske inden for byskiltene i Holbæk.
Lytte og prioritere de små byer i kommunen
lytte til brugerne
politikerne skal hold hvad de lover.
Invirere flere til dette panel hvor det tydeliggøres hvor borgerne ønsker indflydelse
Støt borgernes initiativer
informere mere på de digitale platforme.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være mere målrettet i styringen, og tænke mindre på politik
Man kunne begynde med at mene det, når man har lokalfora og tage dem alvorligt.
Drive kommunen og udvise større ansvarlighed, der er for mange "uduelige" i kommunalbestyrelsen
Lytte til borgerne
Bruge hele Holbæk kommune og ikke kun 4300
Ved ikke - men synes ikke det er så dårligt endda
Optræd værdigt, troværdigt, kompetent og ansvarsbevidst.
Bredere forlig i byrådet. Åbne budgetter. Politikkerne skal og være med i lokalsamfundene
Høre på borgerne
mere åbenhed
Større fokus på institution/ skole og ældre.
Især i de små byer. Jeg mener ikke at børn er tjent med at klasser- stuer bliver fyldt op med op til
30 børn - dels er der pres på tid i forhold til lærerne, “ regn ud hvor meget tid hvert barn har med
sin lærer i en lektion” det er ikke meget! Og samtidig skal børn lære så meget som muligt så de kan
komme hurtig ud og få en uddannelse. Giver ikke mening Og børn der er introvert bliver glemt og
har svært ved at spise deres mad og derved får de ikke benzin til hjernen så de i næste time kan få
energi til at lære. Det er små simple ting, som fylder i hverdagen for små samt store elever. Men
det er vigtigt.
Jeg har selv arbejdet for de ældre. Og jeg kunne ikke håndtere at have en kørsels seddel hvor der
stod at jeg havde fem. Minutter til Hr. Hansen ( som skulle have sat høreapparat i) men Hr. Hansen
sad og græd da jeg kom - for jeg var den eneste han så i løbet af dagen ( 5 min.) puha, det er så
hårdt at køre fra en ældre mand, der i bund og grund bare havde lyst til at sludre og få en god kop
kaffe med er menneske der havde tid til at være hos ham. Det er frygteligt at byde ældste den
pleje.
Man bør som borger have lettere adgang til flere af de ting der foregår, så man kan læse om det
hjemmefra. Evt. lave undersøgelser som denne til folks holdning til diverse beslutninger.
Ved faktisk ikke
Lade lokalområderne få mulighed for at gøre ting, som jeg selv har været med til i Vipperød.
Genopfinde lokale bestyrelser for kommunens institutioner i alle lokale områder.
Holde et årligt folkemøde, hvor man mødes på tværs og i øjenhøjde
ved ikke
Spørge flere af de 'gode' borgere i kommunen - dem der tjener penge. Hvordan får vi flere
velhavende familier (eller bare borgere med job) til kommunen? Skatterne afskrækker klart nogle!
Ham Emrah Tuncer mener fx ikke at de høje skatter har betydning.. sludder og vrøvl.
Som sagt mere info, som man ikke selv skal opsøge
De ting som,man jeg tidligere har nævnt.
Skære ned på bureaukratiet
Politikerne skal lytte mere til borgerne, F.eks gennem rundspørger og tilfredshedsundersøgelser.
Styrke nærdemokratiet og lægge flere beslutninger ud til lokalområderne, når der er tale om
emner, som berører de enkelte lokalområder direkte.
Ved ikke
Jeg tror ikke at borgerne føler, at de bliver hørt og lyttet til når de fremsætter ønsker.
Fx bliver anlægsønsker afvist da der ikke er økonomi til det (fx nye og bedre cykelstier).
Så er det svært at gide engagere sig.
ingen forslag
lytte til borgerne. være til stede lokalt. Oplyse i by og land hvor møder er
Man skal huske at Holbæk kommune ikke bare er Holbæk by.
Snakke med borgerne, ikke til
Ved ikke
Inddrag alle jeres borgere i beslutninger. Og så skal det forstås, at Holnæk kommune ikke kun
handler om Holbæk by. Man glemmer ofte de mindre byer
udfærdige/offentliggøre analyser og vise de stærke og svage sider af en sag, som skal afgøres i
byrådet. Dermed invitere til spørgsmål fra borgerne for at få et bedre grundlag inden sagerne
afgøres.
"Tvinge" partierne til aktivt at orientere om deres holdning til bestemte sager og emner, der tages
op i byrådet - også mellem valgene.
det har jeg lige svaret på
afstemninger og mere information omkring økonomi.
Åbenhed
Som borger kan man få det indtryk, at det er administrationen der bestemmer, politikkerne må
tage magten, det er det de er valgt til

• Åbenhed og gennemsigtighed.
• Læg beslutninger om visioner for byen ud til borgerne! De skal bestemme, og en vision kan ALDRIG
komme igennem uden du har informeret borgerne og de er med på hvad for en retning vi styrer
imod. Inddrag borgere i beslutninger om økonomi(!) Selv hvis de ikke bliver hørt, er det vigtigt for
demokratiet at folk føler de bliver hørt. Specielt er det vigtigt for mig at vide at holbæk kommune
rækker ud til de mest udsatte og dem med mindst mulighed for at deltage aktivt i det politiske liv vores ghettoer og store stedet med indvandring og overførsels indkomst. gå dog ud og hav dialog
med dem, hvad er det i mangler for at i kan komme tilbage på arbjedsmarkedet etc.Demokrati for
mig, er ikke demokrati før alles stemmer er med og respekteret - så tænk over de svageste! Det er
også god forretning, for de skal nok betale skat. derudover mere direkte kontakt med byråd og
borgmester
• Være lokale
• Det er ikke rigtigt demokrati, når store beslutninger træffes med f.eks. kun 1 stemme i overtal.
Politikerne må selv sørge for, at der bliver et bedre samarbejde i kommunen. Indtrykket pt er, at
der er et dårligt samarbejdsklima p.t.
De valgte skal aktivt være interesseret i, at der er en god tone for samarbejde til gavn for os
borgere. Det er der vist ikke p.t.
• politikerne skulle arbejde lidt mere på kryds og tværs og ikke være så egoistiske og
partihensyntagende, men arbejde fremad mod fælles værdier angående vor og vore børns fælles
fremtid.
Det er ikke tiden til små personlige dagsordener, der ikke skuer ud over egen næsetip
• Byrådspolitikerne skal komme ud i lokalsamfundene til møder, f. eks. lokalforums møderne
• Ved ikke
• Mere dialog. Støtte til projekter så borgerne der involverer sig kan få hjælp til det praktiske og
juridiske.
• Sørg for at alle i området er informeret om hvad der forgår ved hjælp a let tilgængelig hjemmesider
der kan give information om det. Information på offentlige områder som biblioteker m.m. Så man
har en ide om hvad der egentlig forgår.
• Det virker som om politikere ikke rigtigt ved hvad der foregår.
Som om forvaltningen holder for meget skjult.
Derfor kan demokratiet ikke kunne styrkes
• Lytte til borgerne
• Komme mere på papir i stedet for at tro, at alle er på kommunens hjemmeside dagligt
• Politikerne skal være mere synlige og der skal være et bedre samarbejdsklima i byrådet
• åbenhed og debatmøder
• Drage borgerne mere ind i beslutninger
• Lokale afstemninger
• Spørge borgerne - lytte til hvad der siges - og ikke kun agere efter sit eget byrådsflertal!
• Mere indflydelse lokalt, og at der ikke kun tænkes på holbæk by men også de andre byer i holbæk
kommune!
• Inddrage eksperter/borgere, den løsning der er etableret ved Tølløse station er ikke tilfredsstillende,
handicap råd / ÆldreSagen burde være inden politikere med bind for øjnene etablerer en discount
løsning, yderområderne er stedbørn.
• Få folk til at føle sig høre. Ikke lade der være forskels behandling på borgerne - fx. ift. at der
sendes dobbelt regning til borgere der sætter deres børn i privat skoler - og der nu også på de
private skoler (og dermed forældrene) skal betales yderligere for benyttelse af idrætsfaciliteter.
Der er en skævhed i at der på nogle steder i kommunen skal spares HELT vidt og andre bliver brugt
en masse!! Lad borgerne komme ind og forstå hvilke faktorer der er i spil.
• Være mere åben og lytte og så handle ud fra det
• Bedre lydhør fra politikerne .
Inddrage borgerne noget mere
• Svært at svare på
• Lytte til borgerne. Forsøge at få sine valgløfter igennem, så det ikke kun er tomme ord.
• Man skal ikke som politikker love flere penge for derefter lade administrationen lave beskæringer.
Det er utroværdigt, man er nødt til at få byråd og administration til at gå hånd i hånd.
• Være mere opsøgende og i åben dialog med alle borgere, ikke kun gælder brugergrupper m.m.
• Lade indbyggerne stemme om de større sager.
• mere og tydeligere kommunikation
• Det er fint som det er i dag
• Lytte til borgerne og fjerne nogle af de overflødige lederlag
• Huske at vi er mange i Holbæk kommune - ikke kun i selve holbæk

• Kæmpefor at rette økonomien op
• være mere oplysende og motivere borgerne mere til at indgå i demokratiet. Borgerpanelet er et
udmærket initiativ som kan motivere borgerne til at få indflydelse.
• mener at demokratiet virker godt nok
• Breddepolitik for hele kommunen
• Lægge sagerne åbent frem, dvs. være ærlige om uenigheder i politikergruppen - og så give
borgerne reel indflydelse, bl.a. ved at diskutere med de, der enten arbejder med eller har
kompetencer inden for et givent område.
• Informere om store beslutninger før under og efter.
• Som ovenfor afkrydset!
• Gøre mere for ældre i stedet for hele tiden at spare på området
• Etablere lokalforum igen med 1/2årlige debatmøder i lokalområdet hvor politikerne kommer ud
• Spørg borgerne mere til råds om hvad de ønsker og se mere på hvordan der kan skaffes arbejde i
Holbæk området, da mange får afslag på at søge ind mod hovedstaden.
• lytte
• modtage telefonopkald. Hjælpe den enkelte borger, være fleksible i forh. til regler også selv om det
er penge der skal ud af kassen til den enkelte borger.
• Holbæk kommune kunne starte med at vise initiativ og inddrage borgeren. Borgerafstemninger for
kommunens beslutninger kunne være fint. Rent økonomisk kan det jo ikke bliver værre.
• Slippe noget af ALT centraliseringen og give beslutninger ud til byområder igen og skoler og
børnehaver - der har foregået en sindssyg form for centralisering og hvis man vil have folk til at
have en tilhørsforhold til tingende, så skal man styrke det lokale og viser at man GERNE vil andet
end byen Holbæk og at alt udenfor bygrænsen også har betydning - da det har været meget svært
for nuværende byråd/administraion
• Flere lokale afstemninger og lade flertallet være beslutningen i den aktuelle sag
• Inddrage yderområderne meget mere.
• Lytte til borgerne. Det er jo ikke uden grund at landet som alle andre steder har politikerlede. Magt
korrumperer og de gode intensioner bliver erstattet af magt begær og overforbrug
• Få styr på Økonomi, og fremavle troværdige politikere. Sikrer at personlige stemmer hører til det
parti som vedkommende hører til under valget og frafalder personen hvis vedkommende skifter
parti.
• Stemme om vigtige ting såsom Holbæk sportsby og evt. opføring af religiøse bygninger såsom
eksempelvis moskeer
• I flere sager er borgerne slet ikke blevet hørt - man har ikke ønsket dialog fra Kommunens side.
I andre sager har man lavet store dialog-projekter, men så til sidst valgt, at trodse resultatet af de
mange dialogmøder.
Derfor virker det meget overfladisk og meget lidt oprigtigt, når man siger, at man ønsker dialog og
borgermedindflydelse.
Det skal bare se godt ud.
Dét ville jeg ændre !!
• Hvis de bare lytter til borgerne, istedet for at sikre deres eget eftermæle...!
• Lytte direkte til den enkelte borger ifm. lodsejer påvirkning
• Politikerne ud i lokalområderne.
Har tidligere været afprøvet, men så blev dette pludseligt ændret.
• Være mere åben i dialogen og lade være med at undervurdere borgernes fatteevne
• Åbenhed
• Medinddragelse før beslutninger tages
• Lytte mere til lokalfora og komme til flere møder der
• Måske det bryder med en tradition - men jeg synes det kunne være et friskt initiativ at enkelte
byrådsmøder blev holdt ude omkring i kommunen. Det sender for mig en signal værdig at alle
områder af kommunen er vigtige og så kan lokalsamfundet også få vist politikerne hvad de kan.
• Mere synlighed i arbejde og beslutninger - Sikre, at private interesser IKKE blandes med
byrådsbeslutninger, her tænker jeg særligt på
- anbringelse af unge på institutioner, der bestyres af byrådspolitikere
- afholdelse af tyrkisk kulturarrangement på Elværket, som viste sig at være en slægtnings bryllup det er magtmisbrug, når man booker under dække af noget andet, når det ikke er muligt for menig
mand, så skal man ikke misbruge, at man sidder i byrådet
• Når byrådspolitikerne spørger borgerne/lokalfora/bestyrelser m.v. SKAL de respektere/følge
flertalsindstillinger.
• Decentralisering, styring efter effektmål, øget frit valg mellem privat og kommunal leverandør,
inddrag frivillige og foreninger i kerneydelserne

• Mere åben omkring økonomi, gerne budgetter
• give borgerne mere indflydelse
• Få nyt blod i byrådet, få styr på økonomien og få tilliden fra borgerne tilbage . Generelt informere
om store økonomiske beslutninger
• Holde flere møder med borgerne i de forskellige lokalområder.
• Værre åben og give medbestemmelse
• Være lydhøre
• være "nede" på niveau med borgerne - vise at de kan være "mennesker" og ikke "paveskranker,
der er bedre-vidende"
• At høre og lytte på borgerne ville virkelig hjælpe
• Tage sig mere af Orø
• Komme ud i lokal områderne
• Politikerne skulle lytte til folk - jeg syntes det er de samme der bliver valgt til forskellige udvalg.
• ved ikke
• Bedre dialog med borgerne

Hvad er vigtigt for dig, hvis du skulle deltage i et samarbejde med kommunen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At man er villig til at lytte.
At emnet for samarbejdet er målrettet et konkret/e tiltag/ændringer.
At emnet omkring samarbejdet har min interesse
Alt skal ikke dreje sig om mig og mig - men om sagerne.
At der tales i øjenhøjse og ikke kun i politikersprog, så vil der måske være flere der deltager
At jeg kan se en positiv udvikling for byen/kommunen og hermed mig selv.
lokale møder - f.eks. på Tuse næs
Lokale klimainitiativer
De relevante personer skal være til stede beslutnings tagere
At deltagelse ligger på et tidspunkt så jeg kan passe mit arbejde
At jeg bliver taget alvorligt.
Alt er snart centraliseret Holbæk by
At man lægger realistike budgetter
At sagsgangen er smidig og effektiv
At kommunen vil det!
Arbejdet ligger udenfor normal arbejdstid.
Igen - det skal have indhold !

Har du en kommentar, en idé, ris eller ros til Holbæk Kommunes arbejde med demokratiet, så kan du
skrive det her:
• Det kunde måske være en god ide at synlig gøre hvilke partier der stemmer eller har stemt for eller
i mod de store beslutninger. Da der er stor kø ved håndvasken, det er meget fustreane at se
hvordan alle glemmer hvad der er stemt for.
Det kunde være rart at alle medlemmers, antal fra valg til møderne, var helt synlige. Andre
arbejdspladser kan man blive bortvis, det burde man også hvis man ikke passer sidt arbejde i
kommunen. Man har jo selv valgt jobbet.
• Bl.a. Mulighed for deltagelse i dette borgerpanel , hvor man bliver personligt udfordret og muligt
mere engageret.
• Ingen kommentare
• Helst ikke, det vil ikke se pænt ud på tryk :)
• Få styr på pengende
• RIS: Ingen demokrati ved beslutningen om at bygge Sportsbyen - det var kun byrådsmedlemmerne
der bestemte om den skulle bygges og ingen høringer i det offentlige rum. De fleste borgere sagde
nej, hvis man havde spurgt dem og byggeriet var kommet til afstemning.
• jeg kunne ønske, at kommunens medarbejdere kunne få lidt bedre bemanding, så
sagsbehandlingerne kunne foregå noget hurtigere(jeg har fx. ventet på svar om hjælp til elcrosser, i
16 uger)
• Se mine foranstående bemærkninger.
• Jeg er i det store hele tilfreds med jeres arbejde og prioriteringer, men alt kan jo forbedres lidt!

• Der skal arbejdes hen mod en langt større decentralisering så medarbejdere på arbejdspladser og i
institutioner får et større selvansvar og det i samarbejde med brugerne/borgerne . Det giver
overblik og engagement. Den voldsomme centralisering har medført mistet overblik, for mange
beslutningtagere og centrale beslutninger, som bør tages af borgere og medarbejdere i fællesskab.
• For mange mellemleder lag...
Alt for mange!
• De gange i de seneste år, hvor jeg har fået fornyet mit kørekort har jeg fået en meget venlig og
professionel behandling og servicen inden for området er meget flot.
• Disse spørgeundersøgelser er super !
Jeg har læst at man i kommunen kan fonde på at bruge mange penge på bespisning af
kommunalbestyrelse og diverse gæster.... det skal holdes på et minimum og I skal ikke bruge vores
alle sammens penge på bespisning.
• Få udviklingen af yderområderne i gang nu
• Det er vigtigt at den ledende administration bag ved det politiske "styre" respekterer det som
"demokratiet" finder rigtigt og ikke bliver for selvbevidste omkring hvilke beslutninger de kan træffe
omkring en sag, uden at skele til "demokratiets" vilje og kurs omkring samme sag.
• Jeg ser sådan på det, at vi vælger et byråd der skal tage de nødvendige beslutninger. Det er deres
ansvar - og hvis de ikke lever op til forventningerne er det ud efter 4 år. Det er det ægte demokrati.
• Dette Borgerforum er en fin ide.
Som borger er man også selv ansvarlig for sin deltagelse i demokratiet. Jeg tror, at jeg fremover vil
kigge lidt oftere på Holbæk kommunes hjemmeside.
• Inddrag fagligt kvalificerede personer når der skal tages stilling til vedligehold, så ikke bygninger og
veje bliver misligholdt.
Tag kun beslutninger om ældrepleje og hjemmehjælp, som i selv vil være tilfredse med.
•
• Giv tid - få dialig med bofgerbe - giv oplysning om offentlig forvaltning.....
• Drop stordrift. Der skal være fast økonomi til de enkelte skoler. der er ikke samme
sparsommelighed hos de enkelte instutationer da, det man spare bruges af andre der ikke spare.
Fastansat rengøringspersonale og pedeller til hver skole, så den enkelte følger et ejerskab. Det er
bestemt ikke tilfældet nu, ikke fordi de ikke vil, men muligheden er det ikke.
• Husk, at lokaldemokrati ikke kun er noget, der skal foregå i de mindre byer, men også i Holbæk
• Denne form for undersøgelse er rigtig god. Det skal I have ros for :-)
• Nej, for så bli'r jeg sur.
-Og det løser nok ikke noget ;-)
• at samme regel gælder for alle
• Sørg for brede flertal på et velunderbygget grundlag.
• Husk at lytte.
• Nope
• Gentager at lokalforum I Jyderup består af tordenskjolds soldater og ikke repræsentativ. Da de blev
valgt tålte man ikke modkandidater. Der blev udleveret en navneliste og meddelt at det var dem
alle der skulle vælges, ellers trak gruppen sig. Dette er ikke demokratisk
• godt at kulturen vægtes! større støtte til forståelse af udvikling af demokrati blandt etniske
grupper( eks tyrkiske , der har været her længe)
• Stop misbrug af frivillighedsbegrebet. Det må ikke være sådan, at et lokalområde kun får
ressourcer og udvikling, hvis vi selv sørger for det og laver det meste af arbejdet.
• Lad borgerne komme tættere på beslutningerne feks. Sportsbyen , Havnen
Og andre større sager.
• Har kommunen overhovedet råd eller økonomi til disse borger panel undersøgelser og hvad er
benefit heraf ?
• Jeg synes Holbæk Kommune helt forsømmer det trafikale billede i og omkring megacenteret.
Endvidere er renholdelsen af byen meget mangelfuldt. Der burde være kontakt med personer, som
udpeger "sorte" områder.
• Har boet i Holbæk i mange år, har også arbejdet her i mange år. Jeg har ikke oplevet andet end
besparelser og dårlige løsninger. Har på fornemmelsen at det er ganske få der reelt har noget at
skulle have sagt. Søgte til anden kommune rent arbejdsmæssigt for 11 år siden og har oplevet en
helt anden forståelse i forhold til institutioner, ældrepleje m.m.
• syntes det er meget forkert at ALLE politikker først/kun er synlige i bybilledet/medierne når det er
op til et valg.Og jeg syntes at det gælder alle fra de forskellige partier. Vi er nu i slutningen af 2017
så måske vi skal blive enige om at mødes og haven en god dialog. og i sammen lave nogle gode
beslutninger som i godt tør stå inde for.

• Sportsbanen, er virkelig en sag der belaster kommunen og ville ALDRIG have stemt FOR! Det bliver
meget svært at rette op på økonomien efterset!
• Jeg har skrevet en del kommentarer.
• Demokrati er også for de stumme. Lokalråd er for så vidt en udmærket ting, men de kun
demokratiske i klassisk forstand. Lokalråd er selvbestaltede og et forum for folk der kan og vil, men
de svage og dem der ikke kan, tør vil tage ordet og deltage, får ingen indflydelse i lokalrådene, og
dermed kan man også argumentere for at lokalrådene i en vis forstand er udemokratiske. Så tillæg
ikke lokalrådene for meget betydning.
• Jeg synes, det er rart at kunne møde politikker, på gaden og få en snak om hvad der sker i
hverdagen. Der kan reflekteres, på det lokalborgeren har oplevet. Ideer eller problemer.
• Skab tillid med god dialog med borgerende
• I kunne starte med et valgsted i Ugerløse. Jeg kører ikke igen, for at stå 30 min i kø, efter 12
timers arbejdsdag og 85 km. Brevstemning skal forgå i arbejdstiden eller lørdag formiddag i
Holbæk. I tilgodeser kun Holbæk og er ligeglad med os andre. Der mistede du så en stemme Søren
• STOP med alle de dyre afskedigelses-lønninger til kommunaltansatte, der gør at kommunen mister
flere og flere penge, der i stedet bør gå til ældre, enlige, syge og børn, samt eks rejser til andre
lande hvor arbejdet kan gøres hjemme og derved spare på kommunens gæld.
Bed evt. ved næste kommunalvalg, den enkelte borger, der IKKE har eller bruger computer, om at
sætte et kryds i et felt, så kommunen ved, at der er borgere, der ikke automatisk kan bruge en
computer og deltage i teknologien.
PS Vi er mange der har en computer men ikke er teknikernørdet og har brug for hjælp ind i mellem
men ikke har netværket dertil.
• Ved ikje hvor mange borgere dette når ud til/der deltager.
Men det vidner om en stor og oprigtig entusiasme, samt god saglig indsats i fht. at sætte
demokratiet i højsædet, og give borgere mulighed for at blive hørt.
Godt arbejdsredskab.
• Lad ikke afgørelser i byrådet afgøres af simpel flertal, men af en reel demokratisk debat, der
fortsætter til en fælles enighed er opnået.
• Nej
• Meget dårlige spørgsmål dårligt formuleret så man ikke kan få sin mening frem kun til politikernes
fordel når man svarer
• Lyt til borgerne
• FEDT! med en masse vælgermøder der gør det lettere for vælgeren at blive oplyst i partierne til
forestående valg!
Der mangler helt klart mere oplysning om hvordan selve valget foregår! I vil gerne have flere unge
til at stemme, men vi har ingen idé om hvordan...
altså vi stemmer ikke på hvem der skal være borgmester? Det er byrådet der stemmer på det, vi
stemmer kun om hvem der skal sidde i byrådet? Og hvad med regionsvalget? Vi har ingen idé om
hvilken indflydelse vi kan få! Vi ved ikke engang hvor mange krydser vi skal sætte. Og spørger man
de ældre til råds, kan de ikke give et klart svar! Så åbenbart er ingen af borgerene oplyste! Så
HJÆLP!!
• Prioriter at gøre mere for de dårligt stillede i kommunen. Skab jobs til alle bistandsmodtagere og
øvrige arbejdsløse. Skab seniorjobs til alle der er berettiget til seniorjob (og modtager
kompensationsydelse), så kommunen kan spare penge og få gavn af de potentielle seniorjobberes
kompetencer.
• Hjælp alle de lokale ildsjæle med at gøre det godt i deres lokalområde og deres foreninger. Lad
være med lave for mange administrative forhindringer.
• Vær bedre til at lukke kommunekassen i, for dem der får tilbudt arbejde, men ikke tager imod,
ligesom de gør i Odsherred (og jeg er ikke social demokrat), men man må sige, at han har gjort det
godt.
• jeg håber at jeg vil få mere indflydelse at jeg bliver hørt at jeg bliver taget alvorligt og tak fordi
jeg fik lov til at deltage og håber at borgerepanelet forsætter i det kommendebyråd
• Online stemmemulighed ved kommunalvalg ville være fabelagtigt
• Ved ikke hvordan Holbæk kommune arbejder med demoktratiet - udover "daglig drift", så hvis der
er særlige tiltag er de ikke synlige nok!
• Både i forhold til mit arbejde og min altoverskyggende fritidsbeskæftigelse synes jeg faktisk, at
kommunen som udgangspunkt er en god samarbejdspartner selvom vi ved i en noget presset tid.
Derudover synes jeg der bliver gjort en del tiltag ifht. at give borgerne mulighed at deltage aktivt i
rammer udstukket fra kommunalt hold....specielt inden for det kulturelle felt.
• det er en stor kommune men i fælleskab og med diverse
råd og foreninger kan dette lykkes???

• Syntes det er fedt i arb med Demokratitet og husk i er folkevalgt og dem der er ansat i komunenen
er til for dem der arbejder i det virkelige live og kommer hjem med kr til komunenen og så er der
alt for mange leder og chefer i komunen og for får hænder
• Jeg føler at i bruger mange ord om demokrati, velfærd og seniorordninger; m.m. m.m. Populære
ord og det ser også godt ud på papir, men i virkeligheden - er ting ikke gennemtænkt eller for.ex.
Bliver man som 64 årlige fyret grundet sparerunde og sammenlægning i holbækkommune så er der
ingen sikring eller hjælp at hente fra kommunen - hvor var den sikring alle på 60 skrev under på for
år siden, som var så vigtig for kommunen at folk skrev under på - fis i en hornlygte. Bare et
eksempel på ord og ordninger som er gode og vi tror på og er trygge ved, men bare velformulerede
ord uden mening
• Det er da en start, at borgerne spørges i undersøgelser som nærværende, men det burde nok gøres
væsentligt bredere end det er tilfældet er pt.
• De sidste to spørgsmål om, hvordan kommunen/politikerne skal arbejde var svære at svare på. Jeg
ville foretrække en blanding af begge svar og havde svært ved at vælge den ene frem for den
anden.
• Jeg mener at demokratiet i Holbæk Kommune fungerer godt og jeg har et stort ønske om at der
bliver sat MEGET mere fokus på ældreplejen i Holbæk Kommune feks spørge brugerne hvert halve
år hvad deres mening er om ældreplejens kvantitet og kvalitet
• flere penge til borgerne, lavere lønninger til “de høje herrer” med deres pensioner og
fratrædelsesgodtgørelser, det er alt for dyrt for samfundet !!!
• Jeg syntes det er en god og spændende ide`med det nye sportscenter da vores familie altid har
dyrket meget sport og alle de gamle haller efterhånden er meget nedslidte - så vi glæder os til det
bliver færdigt!
• Nærværende undersøgelse er en god basis for bedre demokrati. Især hvis i følger de ønsker i
modtager.
• Har haft et fint samarbejde med "klima og miljø" - forvaltning og formand for udvalg
• Manglende vision og indsigt har splittet vores byråd, det er ærgerligt. Det er vigtigt, at byrådet er
rollemodel for samfundet og ikke en flok egoister der ikke forstår at samarbejde til kommunens
fælles bedste
• Jeg har mine tvivl om demokratiet / byrådspolitikerne når ud til os borgere. Den lokale avis er ikke
fyldestgørende. Man kunne genopfinde en kommunal månedsavis til alle borgerne/områderne
gerne digitalt
• Jeg tror at der fra politisk hold, er et oprigtigt ønske om at ville demokratiet, borgerne og at
medinddrage borgerne i dette. Desværre er embedsværket meget detailstyret, regel- og
traditionsbundne. Måske man skulle gøre op med dette og hæmme det meget detailstyrede
embedsværk og forandre til et kompetencestyret embedsværk.
• Mere fokus på at Holbæk er 4. mest erhvervsvenlige kommune i landet - for pokker da TILTRÆK
nogle nye private virksomheder og få en bedre økonomi i kommune kassen
• Tænk jer om inden i ødelægger foreningslivet i områderne udenfor Holbæk centrum
• Tag hensyn til de små og ung de syge og ælder menesker
• ikke lukke landområderne af ved at fjerne busser og skoler, når de er væk fjerner i også sports
aktivterne for de unge.
så dør områderne.
• Jeg oplever at demokratiet i højere grad handler om signalpolitik og at snakke vælgerne efter
munden. Uanset hvad der sker så skal der også træffes hårde beslutninger i et demokrati. Jeg ville
ønske at flere ville stå ved situationen og melde ærligt ud om hvad der kan lade sig gøre og hvad
der ikke kan.
• Der må mangle et afkrydsningsfelt i sagsmapperne for, at lokalforum skal informeres. For vi hører
aldrig noget, hvis vi ikke læser avisen.
• Det fungerer dårligt
• Nedlæg nogle af de dyre djøfstillinger og ansæt praktiske mennesker istedetfor, samt stoppe for
bonusordninger og gyldne håndtryk
• Nej- men er rimelig tilfreds som det er!
• Find kompetente og erfarne kandidater i partierne. Ansæt dygtige chefer, embedsmænd og
rådgivere. Lyt til jeres mellemledere. Lyt til borgerne. Og glem partiprogrammerne.
• Plej Ahlgade samt andre nedslidte faciliteter.
Strandparkens legeplads mangler håndtag på karrusel og har
gjort det 1/2 år
• Virker som om demokratiinitiativet er gået i stå? Demokrati er også at lytte - både ansatte og
politikere er valgt af OS. De skal vide, at de er vores "tjenere". Ingen bedreviden og nedladende
adfærd.

• Borgerpanalet er en god ide for en børnefamilie som vores med pendlerjobs. Overkommeligt og i
interressevækende.
• Nej, men tak for sportsbyen! Glæder mig til den og er sikker på at den trækker en masse positivt
med sig til Holbæk.
• Politikerne skal have “fingeren på pulsen” i langt højere grad og- ikke kun i valgårene
• mådehold med borgernes penge, så der ikke bliver underskud i kassen. være åbne og ærlige.
fortælle hvem der har ansvaret for underskud, og hvorfor. så der pludselig skal spares urimelige
steder.
• Skal blive bedre til at få tilbud ud lokalt træning
• Jeg tror, at flere små idrætsanlæg rundt i kommunen, havde været bedre en et stort i Holbæk by.
• Sæt et fast hegn op mellem Bådelauget og Frysehuspladsen så affaldspapiret fra grillbarene bliver
på rette side
For fremtiden tag naboer med på råd, når noget skal laves
• Holbæk kommune er meget centreret omkring gamle holbæk kommune, nærmest navlepilleri
• elektronisk afstemning og flere afstemninger
• Holbæk kommune skal afskaffe alle de kontrakter som giver direktører kæmpe vederlag i
forbindelse med aftrædelse.
• Bedre personligt positivt samarbejde blandt de valgte i Holbæk kommune.
• Integrationskonsulenten er god til at informere og skaffe kontakt bysamfundene imellem
• P.gr.a. formuleringerne har jeg svaret at politikerne både skulle tage ud i lokalområderne og ikke
behøvede at tage ud.
Det var i forskellige sammenhænge.
• Der skal rettes op på det dårlige samarbejdsklima i byrådet
• De lytter ikke nok
• Vi bor i udkants Danmark. Vi kan ikke altid få kontakt til nem id.
Kan ikke lave opdatering for vores virksomheds hjemmeside.
Sidste gang jeg fik noget fra kommunen 5og det 2timer at komme igennem
Vi bor Nørreskovvej 5 Skamstrup
• Husk nu de tidligere omegnskommuner, som blev sammenlagt med jer. Vi bor her stadig - og vi er
meget kede af at rigtig meget centreres i Holbæk by - vi er gode nok til at levere skattekroner, men
lappe taget i vores sportshal kan der tilsyneladende ikke blive råd tid!
• Holbæk kommune er pt. kun til gavn og glæde for holbæk by. Dårlig til at forvalte økonomi og tager
forkerte beslutninger (sportsby). Det virker til at de politikker der sidder i holbæk kommune, kun
sider der for at det ser godt ud på CV'et, og en let måde at tjene penge på, ikke tager ansvar for de
dårlige valg de træffer. De tænker kun mig, mig, mig. og ikke hvordan opbygger vi sammenhold
kommunen igennem!
Det går man ikke ved at være økonomiske uansvarlige og så til med sætter skatten op fordi man
selv er uansvarlig. Hvor man burde sige, vi har lavet en fejl, derfor må vi også tage konsekvensen
og gå ned i løn for at rede økonomien og være et godt forbillede for borgerne i kommunen!
• Ikke umiddelbart før kommunevalget, vil afvente og høre hvad politikerne vil arbejde for i mit
lokalområde / Tølløse på vælgermødet den 12/11 i vires medborgerhus
• Afskaf de afstrædelser aftaler chefer får og brug de millioner til de fattige og førtidspensionister og
Børne familier
• Blot til en tidligere svarmulighed. Billigst er ikke altid bedst
• Fåå bedre styr på økonomien. Det duer ikke at man laver et budget for derefter ikke være i stand til
følge op på de faktiske omkostninger. Det er min opfattelse at man har meget dårlig styr på budget
styrringen i kommunen, om det ligger i administrationen eller er et udtryk for tilsidesættelse hos
byrådet at de faktiske forhold når man laver budgetter skal jeg lade være usagt.
Faktum er at man som borger ikke kan stole på om der bliver tildelt midler ifht. budget for at de
derefter bliver indraget senere på året som følger at store budget overskridelser, man så forsøger
at indhendte i sidste halvdel af året. Det er ikke økonomisk styrring anno 2017 men noget man så i
60'erne.
• Holbæk Kommune skal stoppe med at spare på driften af de kommunale bygninger, havne og
vejanlæg. Der er alt for store værdier der går tabt ved at spare på disse områder.
• Fjern magten fra administrationen
• Husk alle os i udkanten af Ny Holbæk kommune!
• Demokrati er en hjørnesten i vores samfund, og det er vigtigt. I Holbæk Kommune er det for tiden
vigtigere at skabe en god trivsel fra hjemmehjælperen til direktøren - det kan ikke være meningen
at Holbæk gang gang på gang skal have lommeregneren op for at konstaterer at der igen er
underskud et eller flere steder - uden at man ser på hvad der skyldes de mérudgifter der opstår.
Måske trænger økonomiområdet til en større udskiftning så der bliver reelle demokratiske
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udviklingsaktiviteter med nye og bedre ydelser fremfor aktiviteter som skal medføre besparelser på
børne og unge området!
Jeg synes at der sker en masse gode ting i kommunen, der kommer flere borgere til, der bliver sat
gang i havne området i Holbæk, og der en del gode initiativer i forhold til de unge og deres
uddannelse. Og jeg er ganske tilfreds med at bo i kommunen og have glæde af de mange til bud
der er.
Gøre det nemt at komme i kontakt med kommunen og at man får hurtig svar/hjælp.
Passe på at "for mange kokke kan fordærve maden" altså forsinke beslutninger
Husk yderbyerne det hele drejer sig ikke om Holbæk by
Nøjes med at love, hvad I kan holde.
Inddrag borgerne i det realpolitiske arbejde.
Elendig styring, eller mangel på samme af økonomien og flere andre ting.
Jeg synes, at vores politikere skal starte med at tale pænt til og om hinanden. Det er en
forudsætning for at tage dem og demokratiet seriøst.
Dejligt med mere digital åbenhed
Kom ud til folket
Der var ikke meget demokrati, da vi hellere ville have renoveret idræts- faciliteter i lokalområderne,
frem for at få faciliteterne samlet i en by langt fra os.
Motivationen er størst når faciliteterne er velholdte og tæt på. Så slider jeg også mindre på vejene
og har mere tid til andet end transport.
Måske I næste gang kunne overveje at lave et spørgsmål, hvor der lægges mere op til at
lokalpolitikere ikke tage beslutningerne, men initiere samarbejde og projektstyrer hvorefter det er
borgerne som afgør sagen.
En den af de siddende politikker er lydhør når man kontakter. Men Holbæk kommune er blevet så
stor at man har mistet lidt følingen med landet - det giver store problemer med dialog - Der skal
mere fokus på hvem der evt har ansvar for hvilken område og kan være talerør og da folk har travlt
så er det svært at engagere folk i politik især fordi det hele jo alligevel er låst fra Christiansborg så
en kommune kan ikke vælge at hæve servicerammen hvis det ville det og det gør at man bare
bliver træt og måske opgiver, da det er en kamp der er tabt på forkant - derudover er ÆRLIGHED
vigtig - vi kan sgu godt høre når en politikker affejer sager mv. - Derudover skal der virkelig ryddes
op i en administration der kan lave regnefejl for 150 mil og lave forarbejde som alm borger kan
finde mange fejlbehæftet forudsætninger i - det er ikke godt nok.
Næhhh egentlig ikke lige nu
Brug nu for pokker pengene på de ældre og børn/unge, og ikke på dyre fratrædelsesordninger for
pamperne øverst på tronen. Man får kvalme over det penge spild både regioner og kommuner
ødsler væk mens ens gamle mor kan få tildelt 6 bleer i døgnet. Føj for et samfund vi har fået.
Hjemmeplejen er fyldt med inkompetente ledere, som intern ved om ledelse og ofte heller ikke er
fagligt velfunderet, så de lader medarbejder selv slås med at løse de åbenlyse opgaver, som hører
med til ledelses opgaven. Og bytte rundt på disse dårlige ledere løser da INTET.
Få styr på økonomien
Lyt til de borgere der bor UDENFOR Holbæks bygrænse!
For INGEN fornemmer, at det er sket indtil nu...!
Stram op mht økonomi
Udover at kunne booke en politiker - så synes jeg det kunne være en god idé at kunne booke en
politisk neutral person til at forklare og vise rundt i byrådssalen for blandt andet elever i
overbygningen og elevrådet (måske det findes allerede, men det er ikke lykkedes mig at finde det
endnu).
Udsagn på forrige sider er ikke modsatrettede men sider af samme sag.
Den politiske ledelse har været lukket og håbløs centralistisk.
Slet ikke hvad jeg ser som borgerlig/liberal. Alt andet er nærmest bedre
I gør det fint.
Styrk de fysiske rammer og giv slip.
Håber at kommunen har lært af de sidste års fejltagelser og at det nye byråd bliver bedre til at
samarbejde og tage rigtige beslutninger
politikerne burde vide mere om, hvad der foregår lokalt. F.eks. hvilke aktiviteter der foregår og
hvor mange brugere på eksempelvis Østergården i Undløse. Her bliver lavet statistik over antal
deltagere i hver aktivitet. Disse statistikker bliver afleveret til Holbæk Kommune. Alle frivillige har
indtryk af, at disse statistikker aldrig bliver læst og værdsat. Hvor forsvinder de hen?
tag jer sammen. Arbejd samme, mindre mudderkast, og stop pamperriet
For første gang i mit lange liv stemmer jeg måske blankt, fordi jeg ingen tiltro har til de
eksisterende politikere. Måske !

• Alene det faktum at i spørger indtil demokratiet viser en villighed og engagement til at forbedre
tingene. Så meget fint :-)
• Har prøvet før
• Kom ud i lokalområderne, de små samfund.
Udgiv f.eks. hvert kvartal info om store og små belutninger der enten er besluttet eller står for en
beslutning. Dette kunne gøres digitalt.
Opret en eller to kontaktpersoner man efterfølgende kunne rette henvendelse til hvis der var
spørgsmål eller andre gode ideer.

