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Borgerpanelsundersøgelse om oplevelsen af Holbæk Kommune
Kommentarer til din personlige kontakt med Holbæk Kommune:
• Mine positive oplevelser med kommunen er helt klart personbestemt!! Andre kontakter i
børneindsatsen vedr. økonomisk kompensation lever på ingen måde op til lovgivning vedr. frister
mm( pga. personalemangel)
• Jeg valgte at klage over den modtagelse og dårlige behandling jeg modtog.
• Jeg er selvstændig igennem mere end 20 år. og har kun modtaget penge i mit arbejdsliv. Jeg synes
det er voldsomt at man sender medarbejder ud for at tjekke om jeg snyder mig syg, og for at tale
om en plan for at komme i gang igen, det er ikke det rigtige sted at bruge ressourcer, jeg kender
flere som har været igennem det samme, hvor man som borger føler at man nok ikke lige har en
historik, som afspejler at man forsøger at lave socialt bedrageri.
• generelt svært at få kontakt meden kompetent person
• Det er ganske almindeligt at der ikke svares på mails - eller at der går uger.
Det er også almindelig at man så får halve svar uden henvisning til hvad der så skal ske med de
udestående svar.
• generelt er vi tilfredse med diverse kontakt med kommunens medarbejdere, men vi oplever
desværre inkompetence når det kommer til vores sagsbehandler fra børn og unge indsatsen. Her
kunne vi godt tænke os muligheden for at blive “parret” med en sagsbehandler med mere specifik
viden og relevant erfaring. Vi har kæmpet med skoleværing gennem en årrække og er nyligt
udredte fra børnepsyk med en autisme diagnose. I denne forbindelse har vi haft behov for
vejledning omkring vores rettigheder og muligheder for hjælp og økonomisk støtte, men det har
desværre været umuligt og langt fra tilfredsstillende med vores nuværende sagsbehandler, der ikke
lader til at have den fornødne viden til at bestride hendes stilling. Vi har givet op og valgt at søge
vores viden og vejledning andetsteds.
• det tager sin tid, at få en byggeansøgning igennem
• Jeg arbejder på en skole og underviser bl.a. ordblinde børn. Bragte emnet op for de 2
medarbejdere, jeg talte med i forbindelse med fornyelse af pas.
Det er ikke en inviterende velkomst man får ved det system der bruges ´i borgerservice. For
mennesker med sproglige udfordringer -læseudfordringer og dermed ofte manglende
selvværdsfølelse, er det er udfordring med jeres "trækken billet" til ekspedition.
Jeg nåede at hjælpe en ved "maskinen" og nåede ligeledes at hjælpe et ældre ægtepar, som var
forvirrede over skærm"opkald" ved "klar" til ekspedition.
Det ville være en vældig god investering, hvis man havde en smilende - kundevenlig ansat til at
byde velkommen og guide folk, der måtte have spørgsmål i forbindelse med besøget.
Det er en udfordring for mennesker, der har svært ved sådanne situationer, at der sidder en
ventende kø og følger deres bevægelser.
For 2 år siden løftede jeg denne problematik for jeres medarbejder ved et andet besøg -og jeg
bragte det også frem til de 2 venlige medarbejdere, der hjalp mig med fornyelse af mit pas. Jeg fik
en vag tilbagemelding om, at man havde drøftet det.
Hvis ikke jeg netop nu havde mulighed for at orientere jer om dette via denne tilbagemelding -ville
jeg have formuleret det til kommunen under alle omstændigheder.
Over 40 års skoleerfaring blandt andet med børn og forældre der har udfordringer gør, at jeg håber
på, at man vil ændre modtagelsen af kunder i borgerservice, således at der fremover i større
udstrækning tages hensyn til de mennesker der har svært ved at orientere sig via skriftlighed.
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• Efter flere forgæves forsøg på at udfylde et skema om sygedagpengerefusion, tog jeg telefonisk
kontakt til kommunen. Her talte jeg med flere forskellige medarbejdere om mit problem.
Desværre fik jeg ikke den hjælp, jeg havde brug for.
Derfor spurgte jeg, om vi kunne lave en aftale i Borgerservice, hvor jeg kunne få "face to face"hjælp til at udfylde det rette skema på den rigtige måde, så jeg kunne få udbetalt refusion for min
fleksjob-medarbejders sygdom.
Det resulterede i et kort møde med en yderst kompetent og venlig medarbejder, som gav mig den
vejledning, jeg havde brug for - og som jeg stadig har glæde af. Den pågældende medarbejder var
glad for, at kunne hjælpe, men virkede overrasket over mit forslag om vejledning face to face.
Jeg fik indtryk af, at det var ret utraditionelt - det er ærgerligt, for jeg vil gerne ansætte
fleksjobbere i min lille virksomhed, men det må ikke blive for bureaukratisk og tidskrævende.
Hjælp/vejledning til papirarbejdet skal være lettilgængeligt - sådan oplevede jeg det ikke.
Til gengæld fik jeg virkelig en god behandling, da jeg selv mødte op i Borgerservice.
• Min sidste personlige kontakt er så nummer xx i rækken af medarbejdere på denne sag.
Sagen handler om Jordpåfyldning på arealer ved Marupvej. Denne terrænregulering har medført at
der står vand på mine arealer og det har der gjort siden min første henvendelse for flere år siden.
Tiden siden min anmeldelse har gået med inkompetent sagsbehandling uden styr på ejerforhold,
samt udstedelse af påbud uden efterlevelse af sanktionsmuligheder man gør brug af og endvidere
politianmeldelser, hvor der bare bliver givet en bøde uden opfølgning af om sagsøgte retter ind og
får bragt forholdene i orden.
Jeg er på ingen måde tilfreds med kommunens sagsbehandling i denne sag og forstår ikke hvorfor
det ikke ser ud til at være i kommunens interesse i at få afsluttet sagen.
• Det er ikke ok at man skal skrive til borgmesteren for at få svar på møder I selv indkalder til
• Nem Plads, medarbejderen var rigtig uhøflig og virkede ikke kompetent nok til at bestride sin
stilling.
• Da det ikke er SEAS NVE vi skal kontakte når vi sr lygter (pæren er sprunget) vil det være en god
ide at informere alle borgere om hvem vi skal kontakte eller en direkte link til en hjemmeside.
Optegning at cykelsymboler og cykelstreger venter vi glædeligt på at blive gjort da der ikke er sket
noget i Holbæk by i 2018 og jeg forventer ikke at kommunen ønsker en masse ulykker/evt
dødsfald, ikke mindst i mange lyskryds og farlige sving
• aftaler bliver ikke holdt.
• De lyder ikke til at være meget hjælpsom- man føler at man forstyrrer når man ringer
• Informationen oplyste at medarbejderen havde ferie, hvilket ikke var tilfældet.
• Tidsbestillingssystem virkede ikke - aftale slette.
• Jeg er mentor har en del erfaringer med kontakten til kommunens medarbejdere. Alle er søde og
venlige, MEN de fleste ser kun på et del-problem og ikke helheden i problemstillingen hvorfor
borgeren (den unge) bliver meget frustreret.
• Havde kontakt med flere instanser om landzone og byggeri, kontakten var forskellig: landzone var
svært forståelig, langsommelig og virkede bureaukratisk og uden kontakt med de kommunale
medarbejdere, byggeafdelingen var forståelig og hurtig og med præcis kontakt med kommunal
medarbejde
• Jeg skulle have fornyet mit pas. Da jeg først nåede frem til skranken, var behandlingen fin. Men jeg
synes ikke det var særligt gennemskueligt, at jeg skulle logge ind på en skærm for at aktivere den
tid, jeg havde bestilt.
• Havde rettet min BBR men efter en tilsendt var der fejl i den fra kommunens side dette ville jeg
gerne have rettet og sendte mail samt ringede og der er efter 8 mdr. stadig ikke sket noget som
helst dette er fuldstændig uacceptabel og bekræfter blot at ALT offentlig er TUNG OG LANGSOM og
der gør ikke man som skatteyder støtter op omkring at der skal mere offentlig admin. det gør nok
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at man får den holdning at mere og mere burde privatiseres og dermed kunne man afskaffe 50% af
alle offentlige ansatte og de kunne prøve at ramme det private erhvervsliv så ville de få et chok.
• Jobcentret bør kigges på. Det er helt horribelt hvordan kommunens penge og borgernes tid
prioriteres i forhold til afklaring af f.eks arbejdsevne. Jeg er som pårørende helt uforstående over
hvordan jobcenterets processer og opdeling af arbejdsfunktioner er tilrettelagt. Jeg er helt sikker på
at mange af de arbejdsgange som jeg har set, ser fint ud intet et excelark, men virkeligheden er
hovedrystende.
• Længere åbningstid eller mulighed for at kontakte Flex job konc eftermiddag også
• Der bliver ikke fulgt op på møder, mails og aftaler
• Hvad kommunen har underentrepenører til - vil kommunen ikke hjælpe med at få løst problemer
på. 1: Renovation: MEGET UTILFREDS.. De er ustabile flytter afhentning, og vil ikke køre ind på
vores vej hvis der ligger sne, selvom andre vognmænd godt kan køre ind. I kommunen afviser I at
hjælpe med at få problemet løst. 2: Tømning af trikstanke- kommer kun hvert 2. år , opkrævning
fra kommunen som ikke følger op på problemet.
• Kan ikke komme i kontakt med sagsbehander. Bliver ikke informeret om tiltag. Sagsbehandler
vender ikke tilbage ved henvendelse.
• Dialogen var god, men aftalen blev ikke overholdt af Kommunens medarbejder.
• Oplevede at jeg blev "talt ned til", ingen form for forsøg på at se problemet i et andet perspektiv,
derved ophørte fleksibiliteten i forhold til at finde en fornuftig løsning... Men jeg er jo også bare
borger, det var min oplevelse af den kontakt.
• Alt for kort tid til møder, du er ikke i tvivl om at de har travlt.
• Helt ulidelige telefontider
• Det er ikke muligt at få en oversigt over kommunens organisation, herunder hvilke kompetencer og
funktion og ansvar den enkelte medarbejder har.
• Synes det er mega øv at en mor får af vide at hvis hun nu ikke kan betale husleje så må hun bare
flytte på krisehjem med sin lille søn
• Jeg ledsagede en veninde - som havde et boligproblem det viste sig at hendes sagsbehandler havde
lavet en fejlberegning og den blev rettet
• Jeg fik at vide at Fælledvej var privat Fællesvej, og jeg skulle kontakte beboerne angående
reparation af vejen.
• Utilfreds med visitatorers måde at spørge ind til ønske om plejehjem for en dement person. De er
eksperter i at stille kryptiske spørgsmål så den demente ikke kommer med det ventede ja
• Ved telefonisk kontakt med borgeren, bør man ikke tiltale borgeren med fornavn
• Kontakten var (og er løbende) med hjemmesygeplejersken på Elizabethcentret
• Alt for lang ventetid på telefonen og når man endelig er stillet igennem afbrydes forbindelsen.
Krævede 3 opkald med meget lang ventetid for a nå rette medarbejder.
• Jeg havde mistet min tegnebog og dermed både kørekort, kontanter og Dankort. Jeg ønskede et
nyt kørekort, men for at kunne betale for det, havde jeg medtaget pas og computer, så jeg ville
kunne overføre beløbet til kommunens konto. Medarbejderen nægtede at modtage betaling på
anden måde end kontanter eller via Dankort. Jeg blev sendt ud i byen for at finde en bank, hvor
jeg via mit pas kunne få udbetalt 300 kr. Da jeg kom tilbage til Borgerservice havde jeg mistet min
reservation i køen og måtte vente til alle i køsystemet var blevet ekspederet
• Det første spørgsmål, hvem der tog kontakt, kan jeg kun krydse af, om det enten var mig eller
medarbejderen. Det har været både fra medarbejder og til mig - og omvendt. - Men min tilfredshed
gælder alle kontakterne. - En af kontakterne kunne jeg godt have været foruden, men det har jeg
selv ytret.
• Det var meget meget besværligt at udfylde dagpenge refusion til min arbejdsgiver.
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• Uanset hvor sympatisk en kommunal medarbejder måtte være, ændrer det ikke på, at han/hun er
håndlanger for en kynisk kommune. Jeg kan have svært ved at respektere og have tiltro til en
medarbejder, der "bare" parerer ordrer. Det gjorde mange af folkene i koncentrationslejrene også.
For at være leder i det offentlige, tror jeg, at man må have en diagnose eller blot være kold og
kynisk.
• Der er meget snak... Der sker ikke ret meget, selv om de personer man taler med vil det bedste
• Medarbejderen afviste arrogant min henvendelse. Efter jeg kontaktede en politiker om problemet
blev jeg ringet op af en anden medarbejder, som var venlig og kompetent
• Lytter ikke.
• det er meget tungt at komme igennem pr telefon - bliver omstillet flere gange og tit ryger man ud
af sysremet og må ringe op igen Når man skrive en mail til xxx@holb.dk får man ikke et auto svar
om at mailen er modtaget og når så der ikke nogen der reager bliver man tvivl om mailen er
kommet frem - meget uprofessionelt
• Jeg kontaktede pladsanvisning og den søde sagsbehandler var i gang med at hjælpe mig. Men
præcis kl. 13.00 blev der pludselig lagt på. Og da jeg ringede op igen fortalte en telefonsvarer mig
at jeg nu ringede uden for telefontid. Det syntes jeg var lidt firkantet.

Kommentarer til breve du modtager fra kommunen:
• På trods af kontaktoplysninger i brevet, kan det være meget svært at komme igennem til den
konkrete sagsbehandler
• Der er ofte adskillige side med ekstra forklaringer, klageadgang, osv. Nok fint, men det kan hurtigt
komme til at skygge for den helt enkle forklaring.
• Jeg har faktisk kun fået opkrævning ang ejendomsskat
• Dårligt spørsmål, alt post kommer i dag i eboks, så hvad man primært har modtaget kræver at man
skal se tilbage, hvilket jeg ikke lige vil bruge tid på. Der må vel findes kommunale system, hvor
man kan trække ud hvad der har været af kommunikation med respektive borger/cpr nr. ellers er
det nok noget man burde have.
• Modtager mest information digitalt
• MEGET LANGSOM SAGSBEHANDLING ELLER BARE GENERELT BARE LANGSOMME NÅR DET VEDR.
BØRN OG DERES TRIVSEL FRA HJEMMETS SIDE
• Undrede mig over, at i forbindelse med et møde på Elværket omkring oliefyr modtog jeg i eboks en
skrivelse ang min adresse, men at der blev henført til en adresse på Orø, hvor vi aldrig har boet.
Underligt
• Jeg synes det er svært at finde specifikke kontakt oplysninger på afsenderen. Det er som ofte bare
hovednummeret der henvises til. Det ville være rart om direkte tlf.nr eller mail fremgik af
korrespondancen, så det ikke bliver en kæmpe detektivopgave at komme i kontakt med rette
medarbejder på kommunen
• Får tit samme breve, som om det er styret digitalt, altså jeg tror jeg modtager brev fra boligstøtte,
at PGA. Kontanthjælpsloftet bliver vores boligstøtte nedsat. Næsten hver måned.
• Meget hurtig og elegant betjening vedr. indefrysning af ejendomsskat
• Det synes lidt "spild af tid" både for kommunen og for undertegnede, at man hvert år skal søge
med omfattende spørgeskemaer til hjælpemidler til en varig lidelse. Det virker som meget
omfattende bureaukrati.
• Gentagne gange!!! Skriver I forkert by på jeres breve
• Breve er generelt gode og nemme og læse. Helt undtaget herfor var brev om indefrysning af
grundskyld som var absolut uforståeligt!
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• Et ønske: At man kan se på sms og e-mail om, hvad e-post fra Holbæk Kommune vedrører. Et
emnefelt. Lige nu står der kun at der er post fra Holbæk Kommune.
Et VIGTIGT ønske: At post fra Holbæk Kommune bliver dateret øverst i brevet. Lige nu daterer epost ikke for Jer, hvis I skriver direkte i e-post. Dato fremgår kun af indbakkens oversigt - så når
jeg gemmer en fil, må jeg også tage et skærmkopi af indbakken.
• Kan generelt altid forstå breve/ mails fra Holbæk Kommune.
• medarbejderen/ne svarer ikke på e-brev.
• Forkert bopæl, kan lade sig gøre når det sendes med e-mail.
• jeres sagsbehandlere er for ringe til dansk! Udsagnsord med manglende -r, mange tryk/stavefejl og
generelt sjuskede mails kombineret med manglende/for ringe sagsbehandling
• Se venligst min foregående besvarelse. Min mentee har f.eks fået bevilget et lån til bolig og samme
dag som lånet er ydet fremsendes opkrævning på gælden/lånet - det er virkeligt svært at forstå og
generer megen frustration og rysten på hovedet.
• Brevene handler om paragraffer, og det er svært at gennemskue, hvordan man kan få dialog om de
forskellige udlægninger, det skal man jo kommunikere med et levende menneske om, fordi man
ikke kan forklare alle detaljer på skrift. Det virker også som om, at det er umuligt at få en
embedsmand ud til at syne stedet, omgivelserne, i sagen og dermed tage hensyn til de naturlige
forskelle, der er fra generelle retningslinjer, udtænkt af embedsmænd i København og filet til af
folketingspolitikere meget langt fra den virkelige verden i Holbæk kommune...
• Jeg syntes kommunen er lang tid om at effektuere planerne nå der er sagt ja til det bla
parkeringspladser “Brostræde “ i 6 år meget rod på havneområdet men kommunen sætter alt for
neget i gang ig bliver ikke færdig
• Bedre åbningstid hos flec job konc
• Man skal da kunne sætte flere krydser, da mange får post om flere emner.
• Underentrepenører
• Forstår ikke hvorfor vi skal afgive høringssvar vedr. nedrivning af pavillon på Østre skole - vi kan
overhovedet ikke se den.
Men vedr. etablering af rampe, som vil genere både æstetisk og ift parkering så,skal vi bare
orienteres.
• Jeg oplever at medarbejderen holde en distance ved at holde kontekst i et juridisk sprog, det måske
fordi man er konfliktsky eller ikke har undersøgt sagen grundigt nok og derved forsøger at padler
over borgen. Man er vel en myndighed....
• Eboks breve kommer tit set om aftenen, og som samvittig borger har man varsel pr. Email, dvs.du
får typisk besked efter kl. 23.
• Bruger for megen tid med at gå rundt om emnet
• brevet indeholder vurderinger og begrundelser, som der (måske?) ikke er politisk belæg for.
• Der er rigtig meget information på nogle af brevene, men de formidler egentlig meget godt deres
formål.
• Brev vedr. kloakarbejde i Søstræde blev først modtaget ca 2 måneder efter at arbejdet var
påbegyndt.
Brev vedr. ændringer til BBR-registering blev besvaret, men der er ikke fremkommet efterfølgende
respons.
• Da det foregående spørgsmål indeholder radioknappen "Er du tilfreds med ... indhold" har jeg
skrevet "ved ikke", da jeg ikke er tilfreds med at få indefrosset grundskyld.
• Det eneste jeg har fået fra Kommunen var et velkomstbrev. Ideen bag brevet er god, men det er
lidt ligegyldig information når brevet først kommer efter 1,5 år. Det giver mere mening at sende
sådan et brev indenfor de første par måneder.
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• Forstod ikke altid de status opdateringer der kom i i vores byggesag i “byg og miljø” ift sag
behandlet og status på sag, lidt mærkeligt sprog når man ikke er vant til kommunal sagsbehandler
sprog.
• Modtager ellers ingen digital post fra kommunen
• Spørgsmålene giver ikke mulighed for nuancering, da det dækker flere områder. Så jeg må svarer
bredt.
• Tydeligt at kommunen ikke længere skal betale farvepatroner og papir, masser af overflødige ord
• Brev ang. Min afdøde mor
• Det har været omkring bevoksninger over fortov osv., jeg havde forsømt det og synes, at
kommunen håndterede det venligt og godt.
• Snak snak snak, politiker svar.
• bø kunne vælge mere end et emne
• vedr. ejendomsskat: Vi er 2 ejere af vor bolig, hvorfor får min kone altid en kopi af meddelelsen,
hun er jo ligeværdig ejer af boligen. Vi kan godt forstå hvilket beløb der skal betales.

Kommentarer til undersøgelsen, eller spørgsmålene:
• Ville gerne have haft spørgsmål om biogasanlægssagen.
Synes kommunikation mellem kommune og lokalsamfund var dårlig i den forbindelse.
• Jeg er en del af borgerpanelet, og har ligeledes kommenteret det samme i hver af undersøgelserne
derfra.
Jeres spørgeundersøgelser er yderst søgende i specifikke retninger og konklusioner som i søger
opbakning og data på. Jeg håber inderligt at i skifter jeres konsulenter ud, og udfordrer og det
noget mere hvordan spørgsmål stilles i disse undersøgelser, og hvilke nuancer af svarmuligheder
der er mulig. Mange svarmuligheder er tydeligt søgt for at kunne tages ud af kontekst til emnet og
selve spørgsmålet for at kunne sætte en højere politisk succes eller skræmmehistorie inden for
"borgernes tilbagemeldinger" på jeres undersøgelser.
Meget få har nogen ide om at deres input på disse spørgeskemaer anvendes til ekstrapolerede
konklusioner i den politiske debat.
Jeg så gerne at vi fik mere emne-konkrete spørgeskemaer som "hvad er de holdning og opfattelse
til X projekt eller Y initiativ" eller i stedet for et generelt spørgsmål om traffiksikkerhed så spørg der
"kender du til nogle steder hvor du er særligt utryg i trafikken" hermed får i konkret input i kan
budgettere og handle på! alt det andet er blot politiske argumenter og opbakning til en diffus
agenda
• Jeg er forventningsfuld omkring kommunens fremtid, men ser stadig begrænsende rammer som
følge af tidligere prestigeprojekter og løs styring. Jeg håber, at kommunens råderum til at forbedre
børnepasning, uddannelse og transport bliver forbedret, da det virker ressourcefattigt og nedslidt.
Jeg er underdirektør og privatansat, men betaler på 22. år skat i Holbæk Kommune uden at klage...
• Med hensyn til trafiksikkerheden, så kunne jeg meget ønske hastighedsdænpende foranstaltninger
på den inderste del af Hjortholmvej i Tølløse. Der køres ofte meget for hurtigt - og vi sidder med
livet i hænderne, når man skal ud på Hjortholmvej fra en lille sidevej (nr. 29 m.fl. F- eks. som de
dæmpninger, der er kommet i Nr. Vallenderød. Og den vej er endda meget mindre trafikeret end
Hjortholmvej.
• Der er stor forskel på skolerne i Holbæk kommune, min datter er flyttet fra en skole til anden og vi
oplever at den nye skole er meget bedre end den gamle. Bedre forhold for børnene bedre lærere og
hele lærigeringsmiljøet er generelt meget bedre.
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• Jeg syntes at trafiksikkerheden for cyklister er dårlig at køre på cykel på den gamle Holbæk vej er
direkte farlig bilisterne kører virkelig stærkt og tæt på os cyklister. Det gælder desværre også
mange andre af de "gamle"hovedveje som netop kunne være gode at cykle på -og også
nødvendige for at komme fra et sted til et andet.
• Trafiksikkerheden på Holbækvej i Jyderup kunne være mere siķker mellem broen og stationen.
Ønske:
- mindre tung trafik og/eller
- hastighed Max 40km/t
- bump
• Det er livsfarligt at gå eller cykle på Hvalsøvej.
Cykelsti på Hvalsøvej tak.
Og nedsættelse af hastigheden på Tingerupvej til 60 eller 70 km/time ville være godt for
sikkerheden.
• Der mangler supermarked ved vang kvt. det er svært for ældre og dårlig gående at skal med
bussen ind til byen og hjem igen..
Det var dejligt da vi fik kvick spar men det var så kun i få mrd.
det er savnet meget. og posthus også her ude.
mange af de butikker der var i byen er flyttet til megacenter og gør det svært for folk uden bil....
• Tanke vækkende at de spørgsmål hvor tingene i kommunen er blevet bedre er det frivillige der har
gjort det bedre og ikke kommunen.
• Hvorfor benyttes store busser til at transportere få passager, brug mindre enhed, selv om der står
andet i aftalen. Hvad med alternative brændstoffer til offentlig transport, miljødiesel, el-batteri drift.
Giv arbejdsløse/kontanthjælpsmodtager for små områder, her skal fjernes skrald, det kan være
grøftekanter, stier, strand eller skov, det giver mening at man har et ansvar og vil give en personlig
stolthed med at holde vort kommune ren !
• mere sikkerhed i trafikken,flere cykelstier og gangstier, især i naturområder, rent drikkevand.
undgå luft- og "lydforurening."Mindre bureaukrati,mindre administration,konkrete praktiske
forståelige løsninger,som blot er fornuftige.ikke for meget digitalt, mere personlig kontakt.
• Jeg er "gammel" og ganghandicappet. Så ser mest min lejlighed og hjemmeplejen.
• Da jeg er formand i foreningslivet, må jeg sige, at har IKKE gjort det nemmere med de krav i stiller
til Kaserer og revisorer. Vi taler om små foreninger.
• Grundet den ringe udvikling og til stadighed forringelse indenfor institutions- og skoleområdet, har
vi, for trivslen, og indlæringen, for vores børns skyld valgt privat børnehave, samt privatskole. Her
oplever vi en ro omkring en sammenhængende skolegang og medbestemmelse, der gør en forskel.
Holbæk er en stor kommune med et stort opland og meget er blevet centraliseret omkring Holbæk
by. Det gør det eksempelvis ikke nemmere for os i yderområderne, når idrætshaller, skoler og
andet bliver lukket ned for at prioritere en sportsby, vi aldrig kommer til at bruge... Det omvendte
ville jo være utænkeligt, at borgere fra Holbæk by skulle fragte sig til fx Kirke Eskilstrup ved Tølløse
for at spille håndbold eller gå til svømning efter fyraften.
• Som borger og tidligere viceborgmester i Jernløse Kommune oplever jeg, at al udvikling foregår
indenfor Holbæk By - herude i (Undløse) kan vi bare passe os selv.
• Jeg oplever, at Holbæk by vægtes højere end det meget store opland det har. Her i kommunen er
det primært ‘ byen’, det handler om.
• Der er indtil videre meget natur i Holbæk, men også en bekymrende tendens til at bebygge alle
grønne pletter. Jeg håber, at nogen siger stop på et tidspunkt.
• Oplever behandlingen af vores ældre og gamle som meget kritsik. Har far på plejehjem i
kommunen og det er under alt kritik. Rengøring og personlig pleje er fuldstændig ukendt begreb.
Ingen social omgang beboerne i mellem.
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• Munkholmvej bliver mere og mere trafikeret, grundet de mange nye boliger i Østbyen. Man bør
overveje flere lyskryds og fodgængerovergang.
• Dette er ikke repræsentativt, idet jeg har haft masser af kontakt til kommunale medarbejdere, det
har bare ikke været for mig selv, men for at hjælpe en anden borger.
Det er ærgerligt, og ikke retvisende, at jeg ikke kan afgive mine oplevelser i forhold til dette!
• det samme lir år efter år
• angående kultur. Jeg er ved at tude, når jeg benytter biblioteket i Jyderup. Hvor der tidligere vat et
fantastisk børnebibliotek med mulighed for at låne sprogkufferter og legemuligheder, så er det i dag
kun en tom kulisse. hvornår er der truffet politisk beslutning om dette? Det er en skandale- og jeg
er vred over dels at det overhovedet er foregået og dels over måden det er foregået på. På en
lusket måde.
• efter at have boet i Arnakke i mange år, må jeg konstatere, at ingen af tilkørselsvejene
er udrustet med hvide striber. Gående til og fra Vipperød station er i permanent livsfare.
Velkommen på landet !
• Dårligt, at bussen til Slagelse er nedlagt.
• Hallen i Jyderup trænger til udvidelse p..g.a rigtig mange aktiviteter, sportslige som andre
aktiviteter.
• Trafik regulering igennem Dragerupby,da der er MANGE der løber,går og cykler igennem byen,og
det er dejligt,MEN farligt da der køres for hurtigt i bil. TAK
• Vi skulle lave en tilbygning i 2015. Vi måtte vente næsten 5 måneder på en byggetilladelse. Det er
et problem, at man skal vente så lang tid, især da de fleste bygge/banklån har en tidsbegrænsning
på 2 år. Min BBR er stadig ikke i orden, til trods for, at jeg har skrevet til bygge og miljø gentagne
gange, så måske man skulle kikke lidt på bemandingen her ?
• Lav 2 timers parkering på Algade snarest Muligt. 1 Tine er totalt ødelæggende for at handle og evt
café besøg. Så uheldigt
• glad for vi har fået ny borgmester
• Kommunen er igennem de seneste 10 år kommet alt for langt væk fra borgerne. Embedsmænd og
politikere glemmer i høj grad hvem der betaler deres løn og samt hvilke interesser de skal varetage.
Det opleves i flere omgange at embedsmændene kører deres eget løb og dyrker deres personlige
politiske interesser i Deres arbejde, hvilket naturligvis ikke burde accepteres af hverken ledelse eller
politikere. Forretningsgangen i den store Holbæk Kommune er blevet for træg, opgaverne kan ikke
længere løses på en let og elegant måde. Hvis der er et problem ude i kommunen skal der 1 eller 2
administrative medarbejder ud og se på opgaven inden den kan blive løst. Jeg har i flere omgange
været i dialog med kommunen om forskellige problemstillinger og fortalt dem hvordan tingene
fysisk er, men de udsendte medarbejderne tror ikke længere på borgens udsagn og skal hjem og
bruge en masse ressourcer på den pågældende og efter 1- måneder må den administrative
medarbejder erkende at han tog fejl og borgen havde ret fra starten. Dette kaldes vækst i
kommunens termologi hvor man ikke har respekt fra OPM, others people money, SKATTEKRONER.
• PGA sportsbyen m.m er velfærden blevet forringet især på skolerne flere år har man måtte
afskedige folk, samt lukke kassen så man ikke har kunne sætte vikar på og købe simple ting som
papir m.m
• Brug nogle flere midler på Holbæk kommune (læs landsbyer ) fremfor Holbæk by.
• gennemgående - alt foregår i Holbæk by
lokalbyerne dør.
• Alt for brede spørgsmål. som kan tolkes efter behov.
Man der er vel også mest behageligt for administrationen.
• Jeg glæder mig til at se resultaterne af det nye sportcenter og om det kan løfte sporten i holbæk
det bliver spændende og det glæder mig alt det der sker på markedspladsen og jeg håber på flere
musikarrangementer i anlægget på kalundborgvej og så ser jeg frem til skjulp
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• Jeg er 'hjemvendt' til kommunen, og har oplevet at bo i andre kommuner som århus, herning og
Frederiksberg kommune, som jeg mener at vi kan lære meget af hvis man tog sig tid til at tage en
dialog med dem. Især Herning kommune er velfungerende, med kultur og sport, men også ældre
og børne området. De er super dygtige til at hive erhverv og uddannelser til byen - som giver vækst
og penge til at bruge på de bløde områder som koster mange penge men som er det vigtigste i et
velfærdsamfund. Holbæk ligger efter min mening under for, at igennem alt for mange år at have
været en ufleksibel og lidt for konventionel kommune, hvor de gamle meninger har styret og
bremset muligheder for kommunens vækst.
• Holbæk Kommune udvikler sig i positiv retning. Min hustru og jeg føler os trygge. Afventer
sportsbyen med tennisfaciliteter m m. M v h
• ifm med det brev jeg modtag omkring nogle ændringer på min ejendom (BBR), sendte jeg
efterfølgende en mail med rettelser. Jeg har intet hørt fra denne og det er mere end 3 mdr siden
jeg sendte min mail
• Dårlig belysning =ingen på cykel/ gangsti langs Ladegårdsalleen . Mange børn og en del ældre
færdes på denne sti.
• Om jeg får en venlig betjening via breve fra kommunen, de fleste breve er ret upersonlige, jeg ser
dem som et standartbrev som sendes til mange borgere.
• Dårlig offentlig transport til lokalsamfundene.
Vi mangler cykelstier, så børn og voksne i stedet kan cykle til skoler, stationer mv. Også til gavn for
turister og sommerhus ejere. En god ide at markedsføre Holbæk Kommune som en SUND kommune
tæt på København med god mulighed for motion og frisk luft
• Jeg kan ikke fatte hvorfor man nedsætter hastigheden til 60 km/t lige efter at man har fjernet de
bløde trafikanter fra vejen til en særskilt cykelsti. Dette har man praktiseret flere steder og giver
ikke anden mening end at den vej der står tilbage er i så dårlig stand at det sikkerhedsmæssigt er
nødvendigt at nedsætte hastigheden for at vejen tilstadighed kan leve op til en vis standart.
• Det er ærgerlig at nye veje bygges uden cykelstier ligesom udvidelsen af jernbanen har medført
dårligere forbindelser mellem landsbyerne (der er ikke bygget boer hvor vejene er lukket).
Håber at faciliteterne i Sportsbyen bliver for alle Holbæks borgere (= bedre sportsfaciliteter) og ikke
blot dem som er medlem af klubberne i Holbæk. Det er ikke godt hvis mange melder sig ud af de
lokale klubber og ikke rimeligt hvis borgerne skal betale kontingent både lokalt og i Sportsbyen.
• Der mangler information om hvem man kan klage til, hvis man ønsker at klage over en
medarbejder i f.eks. nemplads. Så det ikke er medarbejder selv, der håndtere klagen. Ligeledes
mangler der information om, hvem man skal klage til når man vil klage over børnehavelederen og
dennes leder.
• Offentlig transport er blevet bedre m.h.t. at busser og lokaltog passer sammen. Men pas nu på det
vi har og nedlæg ikke ruter eller tider - det må ikke blive dårligere end det er, for dem på landet.
Holbæks foreningsliv og SKVULP-festival er et super stort PLUS.
• Skråparkering
Snublesten på Ahlgade skal væk eller forhøjes
• Ifht. spørgsmål om ældre har vi ikke nogen i familien pt der er brugere i den del. Mht.
kommuneskolerne - har selv mine unger på Lilleskolen så jeg kan ikke med udgangspunkt i egne
faktuelle oplysninger tage stilling til problematikken. Er holbækker med stort H og gør meget
sjældent brug af evt. faciliteter eller lignende i landsbyerne omkring Holbæk.
• Der manglede spg. om fremtidsudsigter i landsby samfundene hvor jeg tror på at et evt. Biogas
anlæg ved Snævre vil dræbe hele området som ellers har udviklet sig positivt og fået et rigtig stort
foreningsliv op og stå.
• Ang. den offentlige transport. Det ville være fantastisk for rigtig mange, hvis bus 501A som køre
gennem både vangkvarteret, Bjergmarken og ladegårdsparken, en gang i timen kunne køre ud og
vende inde mit i Megacenteret. Det ville betyde at rigtig mange som IKKE har bil, også får mulighed
for at handle derude, uden at skulle skifte bus og få det til at passe med alle mulige videre
forbindelser. Tænk hvis man kunne tilbyde folk at stige på en bus i et af de store bolig områder og
køre direkte til Holbæk Megacenter og hjem igen. Det ville gøre mange glade.
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• Vi er forundret over at der ikke er større interesse for at renholde byen, og er især forundret over
den ringe standard for renholdelse foran og omkring teatret, hvor der kommer mange mennesker.
Området fremstår som et ringe og meget dårligt passet sidegade.
Man kunne forvente at der ved en af kommunens kulturinstitutioner var gjort mere ud af
vedligeholdelse. Der har ikke været ryddet op og fejet siden foråret 2018. Det er simpelthen sjofelt,
og cementere indtrykket af udkantsdanmark.
I det hele taget er der mange steder hvor renholdelsen halter.
Nu må kommunen tage sig sammen og forlange at de forretningsdrivende får fejet og ryddet op
foran deres butikker, det skal de jo, men hvis ikke kommunen gør noget sker der intet.
Man kunne håbe at der i år kunne være ryddet op og fejet, når der kom turister.
Man kunn antage en byvicevært, som i de mere driftige byer i vores område.
Bænken med gaffatape er jo rent til grin og det er Holbæks beboere så også.
Holbæk! Tag dig sammen.
• Når man bo i udkanten af kommunen, er der kun Holbæk bymidte politikerne interesser sig for,
• Stop med flere pizzarier i Holbæk bycentrum. Sørg i stedet for at få butikker vi ikke har i byen i
forvejen. Undgå ligeså div. store kæder ala Bilka samt højhuse mm som vil ødelægge Holbæk byliv
med den blå himmel og solen på Ahlgade og Smedelundsgade.
Sørg for at forbedre de nuværende steder for de bløde trafikanter (ikke at forveksle med at lukke
Ahlgade, Gør man det vil bilisterne tage til andre byer )
• Der er nok en del centralisering om Holbæk by. De mindre byer/landsbyer er ved at blive
nedprioriteret på nogle områder. Hvis fx. de nære idrætsfaciliteter bliver nedprioriteret/lukket, efter
etableringen af Idrætsbyen, kan fællesskabet forringes i de små byer. Og det vil koste en del tid og
penge, at skulle transporteres til og fra Idrætsbyen, hvis det hele bliver centraliseret.
• Jeg synes det er tarveligt, at trafik sikkerheden bliver glemt gang på gang. I Gislinge er der mange
uheld ved hovedvejen. Den billigste løsning er at lave dobbelt optrukne striber og sætte farten til
60. På adelers alle kører folk så hurtigt man er nød til at cykle på gangstien. Vi bliver ikke hørt.
Men Holbæk by får alt hvad der bliver peget på. Kom nu op ad stolene og kom ud og se hvordan
hverdagen er på landet
• Megen udvikling ligger stille, mens vi venter på sportsbyen !
Ros til initiativet med " stjernestunder"
Byggeri af seniorbofællesskaber i selve Holbæk by savnes !!!!
Har lige oplevet spisefællesskab i Helsingør ! Alle hverdage serveres lækker mad til 50 kr. I
toldkammeret. Der er forskællige temaer for dagene som byens foreninger står for ! Vores Elværk
kunne være velegnet
• Det er svært at få fat i den rigtige medarbejder når man har spørgsmål til en sag, i børneområdet.
Det er svært at komme igennem med sit budskab/ønske/indsigelse, medmindre man er desperat og
må opføre sig mindre høfligt (på skrift), for overhovedet at blive hørt og før der bliver rykket på
noget.
Det er min opfattelse af Holbæk kommunes børneindsats, at man selv skal kende sine rettigheder
og hvad man kan få støtte til, for kommunen oplyser bestemt ikke om noget. Det er desværre min
opfattelse, at det er den kommunale økonomi der styrer arbejdsgangen mere, end hvad der er det
bedste for børnene.
• Alle henvendelser skal være målrettede • Alt handler om Holbæk i en radius af 5 km fra bymidten - nærmest alt andet opleves som irrelevant
• ER det ikke muligt at rette op på fortovene her i Holbæk - fliserne ligger hulter til bulter overalt og
folk går og falder - man skal simpelthen have øjnene stift rettet nedad mod fortovet for ikke at
støde mod en kant!!!!!!!!!!!!!!!
• Jeg vil gerne dele mine erfaringer om kontakten med Kommunen i en personlig samtale hvis det har
interesse - der er gode og dårlige imellem hinanden.
• Da vi bor udenfor selve Holbæk, er det altid en fornøjelse, hvis der sker indsatser, der styrker
lokalmiljøet i de mindre byer!
• Forringelser på dagtilbud modsat stigende priser.
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• Som beboer i et lille lokalsamfund er butiksdøden et problem, ligeså den evige frygt for, at den
lokale skole bliver nedlagt, fordi det så er de tilflyttende pensionister, som overtager. Tilflytterne er
i øvrigt et demokratisk problem, fordi de kommer herud med en drøm om at frilandsmuseum, som
hverken vil acceptere arbejdende bondegårde eller en arbejdende havne. De bremser den naturlige
udvikling af landsbysamfundene med deres bagstræberiske modstand mod enhver fornyelse. Sjovt
nok er tilflytterne meget mere konservative i forhold til forandringer, end vi lokale, som jo i
generationer har været nødt til at tilpasse os for at overleve. Men det er tilflytterne, som larmer op
og demonstrerer og som påvirker kommunalbestyrelsens politiker til at rette i d, så vi ender med at
blive kustoder i et frilandsmuseum - altså de små samfund udenfor Holbæk. Dejligt at byen vokser
og trives - og trækker folk til udefra - men politikerne må ikke lade sig slå ned af tilflyttere, når det
gælder udvikling af de små samfund i kommunen...
• A)gylle og affaldsbehandling mht planlagt placering er hovedrystende tæt på bebyggelser
vindretninger taget i betragtning. B) trafik på Ringstedvej ie. Kvanløse er for farlig til de små
skolesøgende der er meget tung trafik men anses af Nørre Jernløse Skole for sikker.
• Dejligt med kommunens støtte til vores kulturhus NR 1
• For mange tomme butikker
• Cykelstier er en vigtig prioritering
• Hvorfor skal de ældre sparer 8.5 mill. og så bruge 5. mill på ensretning af Ahlgade som en
forsøgsordning?
• nogle af spørgsmålene retter sig til de mennesker, der bor i selve Holbæk by - der bor trods alt
40.000 uden for vores "hovedstad"
• til de borgere - mest ældre uden digital adgang - mangler der service i borgerservice. Ved flere har
fået svaret de " bare kan gøre det selv på PC - evt. på borgerservice. Kunne de bruge pc var de nok
ikke fritaget fra digital post.
• Hvorfor lytter i ikke til borgerne ved rørende biogasanlægget ved snævre??
• Jeg bor på landet i nærheden af en større by (Vipperød). Mangel på cykelstier/trafiksikkerhed på
landevejene afholder mig fra at lade mine børn cykle.
• Svar på mail kunne være dejligt!
• Kommunen har en stor % del ældre og jeg føler at kommunen med de begrænsninger de har når vi
taler om økonomi har flytter sig meget og er mere åben fore en dialog en før i tiden. Alt kan blive
bedre men meget har flyttet sig de sidste 2år
• I forbindelse med vores voksne datters sygdom og efterfølgende rehabilitering hjemme hos os
oplevede vi meget god støtte fra hjemmeplejen. En venlig og erfaren sygeplejerske kom på
hjemmebesøg og gjorde at vi følte os trygge. Efter 2-3 besøg kunne vi herefter klare os selv. Der
var ingen bureaukratiske forhindringer. Vi blev mødt venligt og imødekommende.
• Hvis man laver fejl og mangler indtastning kommer det først op langt tid efter og så sletter den
kommentere der er lavet tidligere ikke så genialt
• Som jeg har skrevet er vi flere der får breve fra flere instanser, men kan kun sætte et hak.
• Trafiksikkerheden er dårligere her omkring Undløse, fordi der ikke er cykelstier. Der er kommet
flere biler, hvoraf nogle kører stærkt og ikke tager hensyn til gående og cyklister.
• Jeg er stadig rigtig glad for at bo i Holbæk efter 65 år. Jeg har ikke haft meget kontakt til
kommunen i alle de år, men mon ikke jeg får mere kontakt i årene der kommer og så håber jeg at I
tager godt imod mig. Dog er jeg allerede nu bruger af såvel kultur, idræt, trafik som de
indkøbsmuligheder der gives.
• Svinninge skole skal have KÆMPE ros for deres inklusion af min kærestes søn, fra I-klasse til
stamklasse.
• Det er vigtigt for mig at understrege - Holbæks kommues opfølgning på henvendelser om
underentrepanører mangler opstramning- ( rottefanger, kloarsuger, skrallevogn )
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• som sagt er jeg rollatorbruger og bruger ikke offentlig transport men Flextrafik Sjældne gange tager
jeg med hjælp bus fra Undløse til Holbæk. Har hørt fra andre borgere, at vil man f.eks. i
kulturbiografren eller på restaurant i Holbæk, er man nødt til at have egen bil. Der er for få
busafgange til at deltage i Holbæk By's kulturelle tilbud. Jeg har ledsagerkort og tager jævnligt med
tog fra Slagelse til Skanderborg for at besøge min datter og børnebørn i Gl. Rye
• Generelt er alt jo blevet besværligt da min søn som jeg hjælper med at skrive for har siddet i
kørestol de år - Holbæk og omegn er ikke speciel handicapvenlig
• Jeg er så ked af at bo i Holbæk kommune, at jeg kigger efter ny bolig i nabo kommunerne.
• Efter kommunesammenlægningen er vi i yderområderne blevet lavere prioriteret.
F.eks. mangler vi samlingspunkter, hvor man i Holbæk får et kæmpe idrætsanlæg.
Ikke engang nok cykelstier kan vi få.
Man savner personlig kontakt til kommunen som mulighed ved siden af alt det upersonlige digitale.
• Et punkt der mangler forbedring på er vedligehold af veje , gader og kommunale arealer.
• Der er desværre blevet nedlagt flere skoler og børnehaver, i kontrast til at byen vokser meget. Det
giver ikke mening Synes jeg.
• Holbæk kommune har ligesom alle andre kommuner centraliseret, og fornemmelsen er at
lokalområderne kan nok passe sig selv...det ER Holbæk by der er interessant og intet andet,
desværre. Har de mindre byer ikke ildsjæle der råber op vil de blive tomme, eller huse falde i værdi
og blive indtaget af mindrebemidlede.
• Borgerindsats gennem et Lokalforum ender for ofte i en blindgyde, og dialogen er utilfredsstillende.
• Man skal igennem for mange uvidende personer, før man får den kvalificerede i tale. Et bur på en
trappeafsats er kommunens iskolde velkomst af borgeren.
• Som en borger der er tilknyttet en bostøtte, oplever jeg problemer med udskiftning af bostøtte alt
for ofte. Det er skadeligt for mit velbefindende og videreudvikling, så mit liv kan blive tåleligt.
Desuden oplever jeg problemer med omrokering og/eller nye arbejdsopgaver til disse personer
(bostøtter), som skader hjælpen de skal yde, for os borgere, der har brug for dem i vores liv, så vi
kan fungere bedre og muligvis blive en del af samfundet, hvis dette er en mulighed. Problemet
ligger hos politikkerne desværre, som ikke ved, hvad deres nye regler og love gør ved os syge
(psykisk såvel fysisk). Hvis kommunen kunne kommunikere overfor politikkerne, at dette er en
problematik, som gør mere skade end gavn for Holbæk Kommunes borgere og samfund, ville det
være optimalt.
• Jeg syntes generelt at de komunale veje her i det yderste af holbæk kommune er i meget dårlig
stand
• Hvis jeg skriver til kommunen fra en Gmail kommer den aldrig frem.
Gmail ryger i kommunens spamfilter.
• Jeg oplever at der prioriteres kultur i byen. Jeg hører borgere udtrykke sig positivt om dette samt
hører positiv omtale om byen udefra.
Jeg oplever udfordret folkeskoler og borgere der udtrykker bekymring om dette samt hører folk
udefra tale om i forbindelse med ikke at flytte til byen.
Ligeså hører jeg om de belastede boligkvarterer og om utryghed i at færdes i byen som borger.
Særligt de unge oplever meget man ville have ønsket dem foruden.
• Den offentlige transport er blevet ringere dvs. muligheden for at komme hjem efter kl. 19 er
forringet væsentligt. Det er alle hverdage. Lørdag er hel umulig. Ingen bus efter kl. 17.
Uanset om man skal på arbejde eller ej, så er det under al kritik at der ikke er bedre offentlig
transport i udkanten af kommunen.
Vi kan jo ikke alle sammen bo inde i Holbæk by.
• Man bygger for tæt. Naturen i Holbæk by bliver herved smadret. De større natur-områder f.eks.
Knudskov og Torpelund m.v. passes ikke ordenligt og professionelt. I dag er de omkranset af tæt
boligbyggeri og er herved intensivt udnyttede bynære naturområder. Jeg mener, at man gennem
professionel planlægning og vedligeholdelse, bør gøre en større indsats for at bevare og udvikle
naturområderne og parkerne for nuværende og kommende borgere i Holbæk.
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• Indefrysning af stigende grundskyld? Hvem har besluttet af grundskylden skal indefryses? Må vi
gerne betale det ud?
• Flere bygge grunde i Jyderup Tak
• En del af spørgsmålene er ret brede ... Eksempel: Min vej er blevet nedgraderet, så der ikke
længere er bustrafik på den (det er positivt), men samtidigt (derfor) er den dumpet ned i prioritet,
når vejene skal ryddes for sne (det er negativt).
Det er svært at svare på spørgsmål om sportsfaciliteter, når det nye center stadig ikke er taget/kan
tages i brug!
• Oplever stor forbedring ved stestrup fritidsgårds renovering af tag og vinduer/døre.
Oplever en presset folkeskole især på at mange børn med særlige behov tager meget tid fra
lærerens undervisning.
• Generelt oplever jeg at Holbæk har fået et dårligere omdømme; så som en fattig kommune, ikke
børnevenlig og børn der bliver hjemsendt for hurtigt og plejefamilier der bliver behandlet dårligt
• Da min kone er syg parkinson og alzheimer bl.a. er mig ægtefællen der har udfyldt spørgeskemaet.
mvh Ole Frank Jørgensen
• Der jeg henvendte mig om, var placering af sted til mænds mødesteder. Jeg blev pr mail kørt rundt
i systemet og var til sidst ikke klogere på nogen mulig placering. Sagen blev blot sendt videre og
jeg følte ikke, at man havde sat sig ind i, hvad sagen egentlig drejer sig om. Jeg afventer derfor, at
der findes et mødested fir byens borgere, et borgerhus, som vil kunne give plads til et sådant
mødested.
• Spørgsmålene er så generelle, at de er ubrugelige - også for jer.
• Jeg ville gerne have mulighed for at diskutere motorvejsstøj som er et tiltagende i Ågerup, Arnakke
og Vipperød.
• Mht. Naturområder er belastningen af Dragerup skoven steget betydeligt pga. Flere tilflyttere samt
etablering af MTB spor.
• Telefontiderne til kommunen samt de ansatte er meget snævre. Det er svært at få fat i en konkret
person og man skal ofte bruge et par dage og gerne både mail samt telefon. Fysiske
breve/regninger, som bliver sendt er ofte fejl dateret ifht. oprettelse og betalingsfrist, samt kommer
1-2 uger efter forsendelses dato.
• Vedr. udvikling har Holbæk Kommune jo desværre valgt at bruge alle pengene på en sportsby i
HOLBÆK og ikke på ekstra haller, renovering og drift af friluftsbad mv. i de omkringliggende byer,
hvor behovet er stort.
Mht. børnepasning og skolerne er kvaliteten desværre blevet meget ringere de seneste år.
Pædagoger og lærer er blevet klemt og får ikke skabt god og spændende pasning/undervisning Rigtigt ærgerligt for vores børn.
• mener der er for langt fra borger til KB
• Ikke direkte-det er svært-men vi er generelt meget tilfredse med at være flyttet her til Holbæk for
snart 12 år siden
• Det har, i gennem flere år, generelt været kendetegnende for Holbæk Kommune, at man
systematisk har forringet parkeringsmulighederne i byen. Gennem tiden har man nedlagt den ene
parkeringsplads efter den anden. Senest eksempel kan ses på Kalundborgvej, hvor man ved
renoveringen af stykket fra krydset:havnevej/Valdemar Sejersvej til krydset Stenhusvej har fjernet
2 pladser i de afmærkede parkeringslommer på nordsiden ved hjælp af en håbløs afmærkning med
store afrundinger. Der er i forvejen for få p-muligheder.
• holbæk kommune gør intet for at sikre borgerne (her på Langåsen, hvor jeg bor) ordentlig
mobildækning
• Har skrevet det i foregående kommentarer. - Det er alt for brede spørgsmål til at ramme præcist.
Virker overfladisk. - Kommunens hjemmeside er stadig lige så umulig t søge på som den altid har
været. Forstår ikke, at den ikke får en ordentlig renovering. Blev bemærket da kommunen startede
brugerundersøgelser - og intet er sket siden.
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• Trafiksikkerhed: Den nye vejbelysning er ikke væsentlig bedre (dog formentlig billigere), fx på
Anders Larsens Vej langs Kirkegården.
Nye vejbelægninger er uden zebrastriber ved overgange - fx Kattegatsvej ved Bispehøjen er dårligt
markeret, både vedr. lys og markeringer.
• Jeg synes vejrforholdene er meget dårlige i de små byer i kommunen. Ligeledes er det beskidt og
de offentlige skraldespande tømmes ikke.
• Mangel på P-pladser generelt
• hvorfor skal det være så svært at finde Holbæk Kommunes medarbejdere på hjemmesiden, samt
at få kontakt med dem.
• Holbæk kommune er ved, at skylle babyen ud med badevandet i dets iver efter at tiltrække
københavnere... Grimme ugennemtænkte byggerier, her og der og alle vegne, til dem, der har råd
vel og mærke. Holbæk mister helt sin kant og personlighed, blot for at prøve, at være 'med på
beatet'. Mainstream og uoriginal, er jeres kulturelle tiltage... Skvulp fx er blevet et klamt maskineri,
uden originalitet og nerve. Dumme discgolfbaner her og der og allevegne - i fandt nok ud af, at
parkour ikke var bredt nok. Kulturliv og liv generelt kan ikke topstyres og ensretning og
normalisering er noget Fanden har skabt, hvad enten det kommer til børneinstitutionsliv,
ældre"pleje" (læs tortur), naturforvaltning, eller bygning af håbløse idrætsfaciliteter (der lænser
kommunekassen yderligere) langt væk fra borgerne. Hvad skete der med mangfoldigheden og de
små kraftfulde tiltag med sjæl, personlighed og nerve, dér hvor borgerne rent faktisk er og har lyst
til at være ???
• Demokrati !!!!! Det er mangel på demokrati, når udvalg/kommunalbestyrelsen sender sager ud til
høring blandt borgerne, uden at efterkomme flertal-besvarelser.
• Vedr. det sidste spørgsmål.... Byliv og kultur, er blevet bedre, men fordrer at man kører til
hovedstaden Holbæk. udenfor bygrænsen er det stadig det samme!!
• Vi har nu valgt at fraflytte selve Holbæk og søgt til en af de mindre byer, da her er alt for meget
vold og stoffer.
Senest blev vores drengene frihedsberøvet, og igen var det filmtorvet der var noget af rammen,
hvor der ikke er lys.
• Stor ros til skvulp. Fantastisk arrangement og godt at alt er gratis. Så flot!
Sangaften og andre fællesskaber i Strandparken + Skt. Hans aften er rigtig gode.
Bymidten er blevet bedre og bedre og flot med musik i alle former.
Sportsbyen glæder jeg mig til åbner - engang - nu først i maj 2019.
Ønsker fortsat flere cykelstier, men "Fjordstien" langs vandet til Morsø er rigtig god + andre stier i
naturen. Der mangler dog stadig cykelstier nogle farlige steder i Holbæk, som langs vejen Gl.
Ringstedvej.
• Jeg har spurgt politiet mange gange om at Der bliver taget fartkontrol på Valdemar Sejrs vej da der
kører rigtig mange biler og der er en stor skole,Jeg har bl.a. talt med fotovognen 2 gange, de kan
holde inde på vores grund det syntes han var en god ide men det sker ikke noget desværre
desværre, så vi må måske prøve at invitere vores lydhøre borgmester til at komme ud at se hvor
stærkt der bliver kørt, fotovognen har tid det er bare om at prioritere
• Fejl i breve fra Holbæk kommune, forkerte datoer/ copy Paste fejl
• foretrækker at handle andre steder end i Holbæk bycentrum da det er vanskeligt at parkere - og
ubehageligt at gå på belægningen på fortovet på Ahlgade
• Parkering ervirkelig ringe. Især 2 timers parkering gør det svært at nå, og da man skal gå temmelig
langt så når man ikke hele byen, og man magter ikke at flytte sin bil... nok derfor butikkerne har
det svært.. man kører jo hjem og shopper ikke spontant.
• Parkeringsforhold i Holbæk by er til tider kaotiske. Trafikken omkr. skolerne er fuldstændig vanvittig
i forb. med af og påsætning af børn. Parkeringskontrollen i områderne UDEN for Holbæk by er for
ringe.
• Jeg er bosiddende på Orø i nu næsten 7 år. På Orø oplever vi fortsat mangel på offentlig transport.
Mange ældre er bosat i områder på Orø, hvor der er for langt til Holbæk/Orø Færgen og mange
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ældre har ikke råd til at have bil. Det er så kun Flextrafik disse personer kan betjene sig af, hvilket
er en meget tidskrævende transport, (men så går tiden jo med noget). Flere andre danske småøer
har faktisk en lokal offentlig trafik, hvorfor kan Orø ikke have en sådan mulighed. Orø er den største
ø i sammenslutningen af danske småøer (befolkningsmæssigt = +920).
• I vores lille landsby er sammenholdet skrumpet med de ny tilflyttere, som ikke er interesserede, det
er ikke noget kommunen er skyld i
• Hvorfor lytter man ikke til borgerne i lokal området.
• Grundskyld stiger på landet !
Der saltes ikke på mindre veje.
• der er skåret alt for mange busruter/afgange væk. Er man ikke selvkørende og bor bare 3-4 km
uden for by midten bliver det ikke rart at gebærde sig. Der bliver jo bygget rigtig meget både i øst
og vestbyen. og ikke alle kan- eller ønsker at bo i Holbæk by
• Lokaldemokratiet er ikke udviklet. Det opleves som om at beslutningerne er taget og clearet med
Borgmesterens politiske konstitutionsgrundlag. Nuvel Borgmesteren vil gerne dialogen, men det er
ikke nok at lytte og have dialog, hvis borgen ikke bliver hørt og der ikke bliver ændret i forhold til
borgernes mening og holdning i lokalområdet!
• Føler os “truet” af de lokale svinebønder Kennet Øster og Preben Hansen ved deres ønsker om
udvidelse af svineproduktioner i vores område : Tuse Næs. Det vil påvirke vores liv og natura 2000
ved større udslip af ammoniak, samt true vores grundvand.
• Renovering af veje og fortove samt rengøring af byen er STÆRKT tiltrængt, syntes at Holbæk mere
og mere kommer til, at ligne en by i det gamle DDR.
• Efter kommunevalget og ny borgmester er mang ting begyndt at se bedre ud, derfor virker det
mærkeligt at spørge til de sidste 5 års udvikling
• ventelisterne på lejeboliger er under al kritik. Hvorfor skal en folkepensionist springes over, fordi en
"pendler" kommer i første række? Vi betaler kontingent i flere år og får en plejehjemsbolig måske
forinden. Det kan i ikke være "bekendt" se at få lavet de regler om, så i får nogle tilfredse ældre
borgere, der har boet og betalt skat i mange år.
• Jeg finder, at der en en skævhed i kommunes udvikling. Holbæk by og det nærmeste opland bliver
prioriteret i langt højere grad end de mellemstore og mindre byer i kommunen. Kommunens
forvaltning er et godt eksempel på denne centralisering.
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