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Hvilke kommunale områder vil du gerne informeres om:   

• Hvor i Holbæk By skiftes store fliser til små?? 

• Opdatering vedr. asfaltering og hvide streger mellem biler og cykler samt cykelsymboler 

• Muligheder for oplysninger om ældre- & beskyttede boliger. 

• information i lokalavis 

• færgedrift 

• hvad i gør for yderkanten af kommunen 

• Evt. nabohøringer til svinefabrik og tilbagemeldinger fra politiker 

• Unge i beskæftigelses tilbud 

• Hvad der sker i Jyderup 

• Nye grusgrav projekter 

• Ungdoms tilbud efter folkeskolen 

• Generelt lidt løst og fast om hvad der rører sig i Kommunen. Men der er vores borgmester jo rigtig 
godt til at skrive om på Facebook. Måske det skulle udvides til et nyhedsbrev man kunne få lov at 
abonnere på. 

• men man følger jo med i de fleste områder 

• Vandrensning, udledning i fjorden og fjordens tilstand. 

• Jeg afgik ved døden den 12-07-2019 

• borgerrettigheder det sociale område 

• handicapområdet (primært psykisk) 

 

Hvor finder du primært information om de kommunale emner, du interesserer dig for: 

• Kommunens nyhedsbreve og borgmesterens opslag på facebook 

• Møde med kommune og politiker 

• Borgmesteren på SoMe 

• Ingen steder 

• Abonnementsmail på Jeres nyheder 

• Ingen steder 

• Borgmester på facebook 

• SN.dk 

• Direkte skrivelser 

• Borgmesterens facebook progil 

• nyheds brev på mail 

• Via Christinas udmærkede orienteringer på Facebook 

• Web Byrådsmåde 



• Christinas opslag på de sociale medier - de er guld værd 

• Borgmester Facebook side 

• Er formand for Radikal vælgerforening i Holbæk. Følgegruppemøder. 

• har opgivet 

• Kommunalpolitikers Facebook-sider 

• Vores borgmester er rigtig god til at informere på FB, bl.a fra kommunalbestyrelsens møder 

• facebook 

• Via borgmesterens opslag på facebook. 

• KL 

• Kontakt via Lokalforum 

• Ved af følge Christina på facebook og IG 

• sn.dk 

• Er politisk aktiv, så også via min forening 

• Landsdækkende medier 

• tv fra byrådsmøder 

 

Hvor vil du helst finde information om de kommunale emner, du interesserer dig for?   

• Hjemmebesøg fra Kommunens ældrepleje. 

• Bare fortsæt Christina med dine rigtigt gode Facebookopslag 

• Facebook 

• Brugerbestemte nyhedsbreve 

• nyhedsbrev kun hvis relevant for netop denne borger 

• Facebook 

• Gruppemøder i Radikal vælgerforening 

• direkte til e-boks ved høringer og svar fra politikere 

• Det er ligemeget, synes bare ikke at info kommer frivilligt, finder kun noget når jeg leder efter det. 

• Facebook 

• sn.dk 

• Der blev tidligere udgivet et blad til alle borgere. Det har jeg ikke set længe. 

 

På hvilke sociale medier vil du gerne kunne følge Holbæk Kommune? 

• Kommunens hjemmeside 

• Avisen - skrivelser fra kommunen til ældre borgere. 

• Ugeavisen 

• LOKALAVIS 

• mail 

• bruger ikke sociale medier !!!! 

• Holbæk.dk, DR, TV2, Nordvestnyt, By og land 

• dagspressen 



• mail og holbaek.dk 

• Lokale aviser 

• By & Land 

• Jeg er ikke på "sociale" medier 

• Jeg modtager stort se aldrig gratisavisen, har klaget, men derfor ikke læst Holbæks udgivelse 

• de lokale aviser. jeg er fritaget for digital post.        men kan sende og madtage mails 

• Mail 

• nordvestnyt 

• Ingen ovenstående, helst på nyt fra Holbæk/ By og land. Papir udgaver 

• Web 

• Ugeavisen By og Land 

• Mail og kommunens hjemmeside 

• Mail 

• Mail 

• Via email 

 

Hvad brugte du hjemmesiden til, sidst du besøgte den: 

• Planerne for Holbæk Havn 

• følge med i kommunalbestyrelens live møder 

• Opdatering af info fra Tølløse Lokalforum 

• Noget om genbrugspladsen 

• færgedrift 

• Gi et Praj 

• prøve at finde noget om svinefabrik i Gislinge 

• Høringer 

• Finde ud af hvordan man får nyt pas 

• Digitalt kort 

• restriktioner i forbindelse med covid 19 på plejehjem /botilbud 

• Fritidsportalen 

• Prøvede at få fat på en socialrådgiver uden held 

• Oploade høringssvar til budget 

• lokalplaner 

 

Hvad synes du mangler på hjemmesiden: 

• Mulighed for at sende sikker post til en specifik medarbejdere 

• at vi ikke skal igennem mange led for at finde info. eks når der skal meldes huller i asfalten der skal 
repereres samt cyklistcymboler, der manger at blive optegnet 

• At det er nemmere at finde især vigtige ting 

• Personlighed og logik 

• Punktform 



• Tydelig informationer som noget af det første, således det bliver lettere at finde rundt imellem 

oplysningerne. Afdelingsmæssigt er det svært at finde relevant information. 

• en overskuelig indholdsfortegnelse 

• Søge funktionen er dårlig... 

• Logisk struktur 

• Opdateringer 

• Lokale problemer 

• Flere farver - Den er lidt kedelig 

• Hold musen nede på en overskrift eksempelvis "politik" - og så popper et vindue op med indhold 
herunder 

• mere info om Orø 

• Medarbejderstof, så som lokal MED-aftale, principper, retningslinjer og lign. 

• overskuelighed,  er total uforståelig hvis ikke man er vant til at bruge internet  

• Overskuelighed og opdeling 

• orden, overskuelig indholdsfortegnelse 

• nemmere at finde rundt - mindre "klik" 

• Chat funktion 

• "nyere" nyheder - opdatering kan godt "halte" 

• Hvor man finder oplysninger om de områder undersøgelsen vedrører 

• Nye opdateringer 

• Overblik 

• Økonomiske nøgletal - arrangementer Holbæk Dyrehave 

• hastighed og overblik - søgning er manglefuld 

• Få implementeret i god søgefunktion 

• En god søgefunktion 

• Overskuelighed. 

• Billeder af rigtige kommunale arbejdssituationer 

• Det er meget svært at finde oplysninger 

• Oversigt ig tidsplaner for indsatsen på havneområdet - svært at finde 

• bedre opbygning og søgefaciliteter 

• Overskuelighed 

• Mere overskuelighed 

• For mange klik 

• Virtuel visning af sundhedscenter. Skiltning til sundhedscenter på veje og stræder. 

• Det er en uoverskuelig og ulogisk opbygning af siden. Skal man søge efter noget bestemt er det 

lettest at bruge Google i stedet. Der mangler meget om biodiversitet og hvad kommunen gør/vil 
gøre i arbejdet med den grønne omstilling og andre tiltag som peger i retning af at blive en 
naturkommune. 

• Info om gode badesteder til vinterbadede uden ‘klub’ + samarbejde mellem kommunen og 

grundejerforeninger 

• Lidt mere farverigt layout 

• mulighed for at finde forskellige oplysninger 



• Bedre overskuelighed 

• Alt for ofte får man forældede sider. Der mangler oprydning. 

• En komplet medarbejderfortegnelse f.s.a. administrationen 

• Mere info om de emner jeg tidligere har nævnt 

• Overskuelighed 

 

Er der informationer du savner i nyhedsbreve: 

• Det sker lidt for ofte at den mail der kommer ud indeholder forældede ting. Måske det er fordi det 
er en opsamling? 

• ikke tilmeldt mig, da de senest for ofte 

• Efter listen gik i stykker har jeg ingen information fået. 

Jeg tænker at folk selv skulle gennemskue at de skulle tilmelde sig en ny. Jeg har flere gange 
skrevet til jer om problemet - uden svar. 

• Aktiviteter på de lokale musikskoler... synes det har for meget fokus kun på Holbæks egen selvom 
vi også har Holbæk og omegns musikskole. 

• ja at "nyhed" som hvad der sker i lokalområdet kommer uger før det sker 

• Jeg harb lige tilmeldt mig :-) 

• Lokale tiltag og nyheder, kulturelle tilbud og beskrivelser af natur oplevelser. 

• Jeg har ikke modtaget nyhedsbreve fra Holbæk Kommune men vil fremover gerne modtage 
nyhedsbreve 

• Nyhedsbrevene har ikke virket siden sommerferien. Links i mailen har været ugyldige. 

• Jeg har kun modtaget meget få nyhedsbreve indtil nu 

• Har først lige tilmeldt mig på grund af denne undersøgelse. 

• Nyhedsbrevet virker ikke! Det har ikke virket i et år. Jeg var tidligere tilmeldt både afgørelser og 
udbud og nyheder, men det virkede pludseligt ikke. 

• Jeg har lige tilmeldt mig, derfor kan jeg ikke svarer på dette spørgsmål 

 

Forslag til hvor det vil være relevant at blive gjort opmærksom på ledige stillinger i Holbæk 

Kommuner:  

• opslag på biliotekets tavle 

• Burger ikke 

• Er pensionist 

• LOKALAVIS 

• har prøvet at søge et par gange, men havde indtryk af stillingen var besat inden det blev 
annonceret, så det gider jeg ikke mere 

• Jeg er pensionist ! 

• Jeg går på pension om tre år, så regner ikke med at skulle finde et andet job 

• Har ikke brug for at få tilbudt ledige stillinger i Holbæk kommune 

• I et nyhedsbrev, med speciel indsats, fra alle potentielle kanaler i kommunene. 
Støtte/kontaktpersoner, psykiatrien,  misbrugscenter, sagsbehandler. Alt skal synkroniseres; og alt 
skal harmoniseres. 

• ikke relevant for mig pensionist 

• Jeg er pensionist ;) 



• på Jobindex.dk 

• Lokalavisen 

• er folkepensionist - absolut ikke jobsøgende 

• Er i tvivl om spørgsmålet går på ledige stillinger som ansat hos Holbæk kommune eller en 
virksomhed beliggende i kommnen? 

• Det er mærkeligt at Kommunen ikke ved at jeg er død 

• Er pensionist 

• Jeg er pensionist (73 år), derfor irrelevant. 

• er pensionist så ingen af dem 

• I en app 

 

Har du en kommentar, en idé, ris eller ros til Holbæk Kommunes kommunikation:  

• Bedre information om retablering af fortove i byen, specielt på Ahlgade 

• Forsøgte at tilmelde mig nyhedsbrevet elektronisk. Jeg opgav at finde frem til linket. 

• At kommunalbestyrelsen taler klart (siger det kan vi ikke udtale os om pt., da det er under 
lukkedeede møder), i stedet for at vi spørger igen og igen) 
Har Holbæk et sted hvor borgerne kan komme med forbedringer ? ? Det kan være tlf,  postkasse 
eller lignende. 

Det gælder både forskønnelse samt når der bygges nye bygninger at byens borgere kan komme 
med forslag og ikke i "5 dokumenter". 

• Der er bedre information med den nye kommunalbestyrelse og borgmester 

• Mere direkte kontakt, uden at skulle stilles igennem til andre. 

• Det er svært at finde rundt når man skal finde noget relevant - især når det drejer sig om de 
forskellige afdelinger, det bør være således at undernavne/afdelinger er til at finde under de enkelte 
hovedafdelinger. 

• Når man henvender sig til Borgmesteren via mail, ønsker jeg ikke og få en standardmail fra en 

sekretær 

• der opleves en hel del medarbejdere som udmelder mundtlige svar som er ukorrekte 

• Opdelingen af forskellige medier i undersøgelsen er ikke hensigtsmæssig - I blander trykte og ikke 
trykte medier sammen 

• Synes efterhånden vores unge borgmesters selvpromovering er  trættende og useriøst. Toppen var 

det nylige brev i vores eboks med nøjagtig samme ordlyd på hendes Facebook profil. Der er næppe 
nogen der er tvivl om covid-19 stiger. At bruge tid og penge på at sende det til samtlige borgeres e-
boks er spild af ressourcer og penge, og mangel på respekt af borgerne. Jeg følte mig i den grad 
talt ned til i den besked. Håber kommunens øvrige ressourcer udnyttes langt bedre. 

• Stor ros til vores dygtige borgmester og adm. Tak for det 

• Generelt så er det meget nemt at hente info vedr. kommunen. Jeg er ansat i kommunen men har 
altid været interesseret i at være orienteret om kommunen. 

• Borgmesterens infobreve er meget velkomne og velskrevet. 

• At man bliver bedre til at formidle ud til de ældre, hvorledes man får hjælp og oplysninger om , 
hvilke muligheder de ældre har. 

• mere i nyhedsmail om hvad der sker i lokalområdet og gerne i god tid så jeg har tid til at opleve det 

• Vi har en borgmester, der virkeligt går foran, når det drejer sig om kommunikation. FLOT :-) 

• Holbæk kommunes administation og politikere går meget lidt op i hvad der sker i de små samfund. 
Jeg vil gå så vidt og sige det rager dem en skid. 



• Jeg er vild med, at vores borgmester er synlig på de sociale medier, herunder især at hun når ud i 

de små landsbyer  

• Jeg tror at det er vigtigt at informationen bliver "pushet" ud til en.  
I dagens Danmark bliver vi bombarderet med informationer, så det er sjældent at man leder efter 
information. Det skal helst serveres for os. 

• Byrådsmøder sendt som web tv er en rigtig go ide. Tror bare , at der mange der ikke ved , at det 

findes        

• Pudsigt nok var jeg ikke klar over at der kom et nyhedsbrev hver uge. Det  har jeg nu tilmeldt mig. 

Jeg læste en gang sidste år, den store halvårlige avis, - og her var kommunens største 
anlægsopgave Sportsbyen der netop var færdig, ikke engang nævnt med et eneste ord, - så syntes 
jeg lidt at værdien af sådan en udsendelse gik tabt. 

• Jeg vil gerne rose vores Borgmester for at hendes fine indlæg både på facebook og instagram, det 
er dejligt hun giver sig tid til at skrive om, hvad der rør sig i Byrådet og i kommunen generelt. 

• Jeg er meget glad for vores borgmesters info på Facebook, hun er fantastisk til at informere og 
forklare hvad der foregår.. læser med stor interesse hendes opslag 

• Christina gør et kæmpestort stykke arbejde, og er guld værd for kommunen - Tak for dig Christina  

• alt for baseret på at borgere er på nettet. og der er  stadig mange borgere der ikke er på nettet. 
Det er for svært at få hjælp til at udfylde/søge korrekt, især hvis man ikke er netbruger. eks. kan 
man ikke ansøge uden at vedhæfte en fil. Der står man kan aflevere dokumentation i postkassen, 
men man kan ikke udfylde/afslutte ansøgningen/ formularer uden at vedhæfte en fil !!!! 

• Det kunne være skønt med en holbæk kommune nyheds app til tlf 

• Stor utilfredshed med det helt forfejlede vejkryds vi har fået mellem Roskildevej og Eriksholmvej. 
Det ligner et afgangsprojekt hvor ingen aner hvirdan bilister kører. Det er gået fra farligt kryds til 
dødsens farligt med den fremskudte Helle og al info er tegnet på vejbanen så i sne og andet dårligt 

vejr aner folk ikke hvor de skal køre. Totalt forfejlet. Kæmpe ros generelt til vores borgmester        

• Jeg synes det er rigtig positive vi har en ung og progressiv borgmester der interesserer sig for at 
gøre det bedst muligt i vores kommune. 
Jeg synes der skal holdes mere øje med de knægte af udenlandsk baggrund, der laver ballade og 
generer folk i byen 

• Det er så flot som det kunne være 

• Bedre "feed back" på Gi et praj 

• jeg elsker Holbæk by, og jeg nyder at bo her. 

• synes ikke hjemmesiden er ment at finde rundt på, samt nogle ting bliver ikke opdateret  

• Designet på kommunes website gør at det kan være svært at få nem adgang til hurtig uddybende 
information. Jeg har bla. skulle finde information om tilskudordninger til foreninger. Selvom det er 
enkelt og overskueligt, er der meget lidt information om baggrund og information om hvordan man 
søger tilskud. Det ligger på en anden website i en uendelig række a pdf-filer. Det er ikke særlig 

overskueligt eller brugervenligt. 

• Ved telefonisk henvendelse til administrationen, virker det som om personalet i receptionen virker 
meget lidt "engageret /kundevenlig" Det vil være meget relevant at afholde kurser i 
telefonbetjening og stemmeføring, så borgerne modtages af en glad og engageret medarbejder. 

• mangler tilbagemeldinger på henvendelser om udvidelse af svinefabrik - har spurgt om samme 
spørgsmål mange gange i forhold til høring osv. -  men mangler brugbar tilbagemelding. 

• Jeg har det seneste år arbejdet på en plads hvor vi har haft unge i praktik samarbejdet har været 

ikke eksisterende 

• Total manglende kontakt 

• Jeg har en søn, der går i en kommunal daginstitution. Jeg synes ikke, information fx vedrørende 
coronarestriktioner m.m. er særlig god, vi får ofte information  sent, ligesom vi nogle gange får 
information videresendt, der er målrettet personalet (fx også vedrørende corona). Måske man 
centralt fra bedre kunne støtte fx ledere af institutionerne med at kommunikere til forældre m.m. 



• Er stolt af at være holbækker Er født holbækker 

• Jeg sendte en ansøgning i marts 2019, hvor jeg søgte ergoterapeuterne om tilskud/lån til ny bil, 
specialindrettet pga. handicap. Jeg fik et brev retur om 52 ugers sagsbehandlingstid! Jeg venter 
fortsat på svar, men ved godt der foreløbig kun er gået 9 mdr. = 40 uger. 
Jeg synes det er en meget lang sagsbehandlingstid . Her ud over er jeg glad for Holbæk kommune. 

• Kommunikation er verdens sværeste disciplin - I kunne godt blive bedre.  

Tænk altid på MODTAGEREN, og mindre på hvad I selv synes er vigtigt. God jagt på en god 
kommunikation. 

• Vi bor i Jyderup og føler, at oplysninger om hvad der sker/skal ske i nærområdet er for ringe = så 
langt er der jo heller ikke til Holbæk. 
Husk at informere nærområderne om nye planer 

• Jeg bor i Mørkøv og synes ikke rigtigt at der er noget for Mørkøv, alt foregår i Holbæk. Det ville 

være fedt hvis I ville investere i nærområderne, der er ude omkring Holbæk by. Jeg føler mig ikke 
som en del af Holbæk Kommune. 

• bliver berørt og ked af ,skuffet-når jeg skal læse,at man kan bruge husassistententer, jeg er nemlig 

social og sundhedshjælper -ja jeg fik næsten et chok ,da jeg læser det i nordvestnyt  men min 
mening har jo når det kommer til stykket ikke nogen betydning  ,selv om  jeg er med borgere  i 
denne by også 

• Drop alt det faglige sprog, og skriv direkte i øjenhøjde. Det er mennesker der skal læse det 

alligevel. Brug mere høflighedsfraser og gør det komfortabelt og varmt at læse. Skriv altid hvem 
der har skrevet det og hvem der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål og undren. Hold 
kommunikation åben og TO-VEJS altid: og ikke en-vejs som det er nu. Som det er nu 
kommunikerer kommunen ikke med borgerne, kommunen kommenterer. Det kunne være dejligt, 
hvis den begyndte at kommunikere; dvs. TO-VEJS-kommunikation. Så det går begge veje, giver det 
mening? Og ikke envejs kommentarer. Mange tak for at læse dette og tage det videre. 

• Der mangler dialog med bogerne i Vipperød omkring det nye grusgrav projekt tæt på Vipperød! 

• Kommunens leder - BORGMESTEREN - er som alle andre politikere synlige ved/lige efter valget - og 
garanteret op til næste valg. Derefter mangler folkeligheden - det menneskelige islæt - så har man 
nok i sig selv og sine. Det gælder iøvrigt det meste af det såkaldte folkevalgte BYRÅD:(((((( 

• Synes det er lidt ærgeligt at borgmesteren ikke svarer, når hun selv lægger op til dialog. 

• Husk de gamle kommuner udenfor Holbæk By 

• Fokusér i øget omfang på SoMe kommunikation. I takt med, at de ældre går bort, så skal der 

kommunikeres  mere via SoMe incl. online webcast fra begivenheder a la den som kattegat.dk kørte 
fornyligt omkring en mulige kommende ny Kattegat-forbindelse fra Røsnæs eller Asnæs ved 
Kalundborg. 

• Dejligt at se vores Borgmester tager sig til til at skrive på Fjæsbogen ;) 

• Holbæk kommune skal huske at kommunikationen på "sociale" medier ikke er det eneste 
saliggørende. 

• Det burde være muligt at kunne orientere sig om brugen af  og betydningen af alternativ energi i 

kommunen fx varmepanelerne i Jyderup Fjernvarmeværk. Der står på Fors.dk, at det er fyret med 
naturgas. Desuden link til den grønne plan og grønt regnskab. 

• Det ville være rat hvis man fik svar på de sprøgsmål man stiller til kommunen  at aflægge et besøg 
på borgerservice er totalt upersonligt og er frastødende 

• Fortæl borgerne om hvad der sker i kommunen. Fortæl hvilke virksomheder der flytter til byen. 
Fortæl hvad kommunen gør i hverdagen. Fortæl hvad kommunen gør for borgerne. Fortæl om 
andet end kunst og kultur det er vi nogle som er ligeglade. Gør noget for erhvervslivet i kommunen  

Fortæl at man ønsker at gøre mere for private virksomheder i stedet for kun omkring de offentlige 
med tilskud. Holbæk skal lære at man ikke kan leve af at have en flot natur der skal private 
arbejdspladser til så slipper folk for at pendle og der kommer flere penge i skattekassen 
Lave nogle arrangementer som Grøn koncert eller noget andet GØR noget for at skabe stemning og 
fællesskab. Vær mere hård overfor utilpassede indvandrer drenge som skaber utryghed og ballede 
og kommunikere ud hvad man gør så folk med hvid hudfarve kan føle sig tryg  



Det eneste man høre om er at vores meget usynlige borgmester har fået en ny kæreste somo 

desværre også er ræverød - ellers hører man intet om hvad der sker og hvad man gør. 
Kom i medierne i TV og Radio omkring nye tiltag der skal gøre Holbæk attraktiv at bo i både som 
privat og erhverv. Tillad at andre udefra kan komme ind i byens fællesskab selv om man ikke 
kender byens spidser og andre i erhvervsforum eller kender nogen der kender nogen - det hele 
virker meget sammenspist og kammeratlig - men det er jo også soc.dem holdning mine 

kammerater først. Det er ikke uden grund at Holbæk i den daglige bliver kaldt KORSBÆK  - Varnæs 
og Arnesen er ikke meget for at Skjern kommer ind i byen - Tænk over det HOLBÆK hvis byen også 
skal være attraktiv om 20 år 

• Jeg kan ikke forstå, at når vi i Den grundejerforening jeg bor i ikke får svar fra kommunen, vedr en 
problematik der vedrøre os som beboere, men det er kommunens som ejer det der giver problemer. 
Jeg kan ikke forstå at man får op i at ordne byens beplantning, men ikke får ryddet op i det der ejes 

af kommunen ! Jeg kan ikke forstå at græskanter bliver nedprioriteret, når ukrudt og græs vokser 
helt vild og genere allergikere 

• Ved sagsbehandlerskift /ophør at der sendes besked om at man er tilknyttet en ny person 

• Jeg ville blive glad hvis I fik nyhedsbrevene op og køre igen 

• Generelt fungerer det OK pt. 

• Det kan kun blive til det bedre. Holbæk kommunes informationsniveau er ikke eksisterende og slet 
ikke tilgængelig 

• Behold Christina, hun hæver niveauet indenfor kommunikation 

• Har ikke tidligere selv gjort noget aktivt for at opsøge informationer. Denne undersøgelse har åbnet 
øjnene for de muligheder der er tilgængelige i dag. 

• Henvendelser via E-boks er en rigtig god måde at modtage kommunikation fra kommunen. Dette 
især, når det handler om mit eget lokalområde. Har oplevet at det kun har været udvalgte 
personer, der har været informeret omkring anlægsprojekter og møder herom i vores lokalområde, 
da de har haft en kontaktperson direkte hos kommunen. Dele af lokalsamfundet har ikke modtaget 

yderligere info, da vedkommende ikke havde et ønske om at dele viden om disse ting med alle. 

• Hjemmesiden er generelt mangelfuld og den er ikke opbygget særlig godt. Der står intet om hvad 
der er aktuelt lige nu og om hvad kommunen arbejder for. Grøn omstilling, klimaforandring, 
biodiversitet og økologi. Hvor kan man få et overblik over hvad kommunen egentlig arbejder på?- 

for en grønnere fremtid? 

• Digital tavle i midtbyen med kulturelle tilbud 

• Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose borgmesteren for hendes initiativ og store arbejde med 
kommunikation om hendes arbejde og hvad der generelt sker i kommunen, på hendes egen IG-
profil! 

• Ros til Borgmesterens nyhedsbreve 

• Det ville være dejligt som borger at blive informeret via gratis avis ( By og Land). Det er ikke alle 
der ønsker at være på de sociale medier eller internettet 

• Der bør ryddes op på hjemmesiden. Har ofte fået forældede informationer. 

• Jeg synes, at det af Holbæk Kommunes kommunikation, jeg ser, er let forståeligT. Har bedt om at 
få tilsendt nyhedsbreve fremover, så jeg bliver bedre orienteret om økonomi, byudvikling mm. 

• Holbæk kommunes kommunikation er farvet, alt hvad der foregår i Holbæk området fremstår som 
succes, man glemmer at der i Holbæk kommune er en verden uden for 

Holbæk by 

• Jeg synes at kommunes hjemmeside ofte er svær at finde rundt i. Søger man noget bestemt, får 
man ofte valgmuligheder, som ikke fører en derhen, hvor man ønsker. 

• I skal sikre at husstandsomdelte medier bliver uddelt - også til yderområderne - vi har aldrig set 
Holbæk..... avisen. 

• Når kommunen fremover fremsender information om kommende byggeprojekter til involverede 
grundejere, må man forvente, at materialet er korrekt, og at kommunen overholder det fremsendte 



bl.a. proceslinjer angående arbejdsplaner, og ikke når borgeren klager over manglende 

overholdelse, så meget bekvemt retter den fremsendte proceslinjer med tilbagevirkende kraft. Ikke 
tillidsvækkende. 

• Generelt synes jeg at Holbæk kommune er gode til at informere, men som borger er det svært at 
vide om der er information jeg ikke får. 
I undersøgelsen er der mange medier i spil og  skal jeg som borger så søge på samtlige, for at sikre 

sig den viden jeg ønsker. 
Et nyhedsfeed med korte overskrifter, hvor jeg hurtigt kan vælge til og fra vil derfor være rart. 

• Nye tiltag til anlægsopgaver i landzone områder. vigtigt at informere borgerne om nye tiltag i god 
tid. Her tænkes især i landkommunerne, hvor jeg tror generelt at indgrebene er større end i 
byområder. Eks. Vejanlæg, solcelleanlæg, vindmøller, gylleanlæg, biogasanlæg og store 
svinefarme. 

• Jeg tror der er flere ældre som godt kunne tænke os en rundvisning på administrationscentret nede 
ved havnen sammen med borgmesteren -da vi er flere som aldrig har været indenfor! 


