
Lokalforum Regstrup 

Lokalforumsmøde 7. september 2016 
Vi var 65 deltagere til mødet på skolen, heriblandt Ole Hansen, Christina K. Hansen og 
Rasmus Brandstrup Larsen fra byrådet. 

Dagsorden: 
1) Socialdemokraternes visioner for Regstrup og omegn 
v/Christina K Hansen, Borgmester kandidat for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune. 

Christina præsenterede sig selv og fortalte lidt om Socialdemokraternes tanker omkring 
Holbæk kommune. 

Christina spurgte interesseret til historien omkring det manglende klubhus i Jernløse og 
hvad der egentlig skete dengang. Bjarne Næslev genfortalte historien omkring kommunens 
lovede klubhus ved Nr. Jernløse skole, som Holbæk Kommune pludselig ikke kunne finde 
referatet der lovede skulle bygges efter kommunesammenlægningen og alle politikere 
efterfølgende nægtede at kunne huske noget om det. 

Christina mener, at Holbæk kommune bør arbejde aktivt for udvikling af lokalområderne 
(uden for Holbæk by) ved, at investere i lokalområderne. 

2) Motorvejen 
Der har fornylig været detailbesigtigelse og det er nu endeligt besluttet hvor motorvejens 2. 
etape skal placeres. Byggeriet starter i sommeren 2017 og forventes færdig i efteråret 2019. 

Lokalforum arbejder stadig sammen med Knabstrup lokalforum og borgmesteren om at få 
etableret en bro ved Knabstrup Møllebakke med tilkørselsramper mod København i 
forbindelse med 2. etape. Mødet med transportministeren i august blev desværre aflyst og 
der afventes stadig en ny dato for et møde. 

Lokalforum opfordrer byrådet til at etablere nye fodboldbaner ved Jernløse, inden 
Ringvejen føres igennem den nuværende grusbane. 

Støjkortet i præsentationen til mødet viser med grønt der hvor der kommer mindre støj 
når motorvejen er etableret og de røde områder viser der hvor der vil komme mere støj på 
grund af motorvejen. 

3) Foreningshus, Medborgerhus, Ungdomsklub 
Vi mangler et foreningshus til foreningerne i Regstrup området. I øjeblikket har 

http://bit.ly/2cyJItZ


ungdomsklubben en midlertidig tilladelse til at bruge det gamle lægehus på Hovedgaden, 
men vi mangler en langsigtet løsning. 

Lokalforum og brugerrådet søger frivillige, som har lyst til at investere tid og energi i, at 
samarbejde på tværs af foreningerne omkring et medborgerhus i Regstrup. 

Alle som har spørgsmål eller ønsker, at bidrage med noget, er meget velkomne til at 
kontakte lokalforums formand Peter Nilsson eller Victor Grauballe fra brugerrådet 
på vgm.4300@gmail.com eller tlf. 31 33 73 72. 

Henvendelse omkring SSP eller ungdomsklub kan henvendes til klubkoordinator Andy 
Bond fra Ung Holbæk tlf. 72363472 eller andpb@holb.dk. 

4) Åvangs nye unge boliger 
Pernille Brenøe fortalt om de 2 kontorer og 17 1-værelses lejligheder på 37 m2 ved Åvang, 
som nu bruges til kontor for unge konsulenter og midlertidige boliger til unge mennesker i 
alderen 17-26 år med tilknyttet social vicevært funktion. 

Hvis nogen har spørgsmål til det er i meget velkomne til at kontakte Pernille Brenøe på 
72366193 eller pbr@holb.dk. 

5) Genbrugspladsen 
Lokalforum har været med til møde hos Fors omkring den fremtidige affaldshåndtering i 
kommunen. Der er ingen planer om at lukke genbrugspladser i Holbæk kommune. Til 
gengæld er der en dialog omkring muligheden for selvbetjening på genbrugspladsen (så 
man kan komme ind på genbrugspladsen uden for de normale åbningstider). 

Der er et opfølgende møde d. 5. oktober og så skal den fremtidige plan vedtaget i 
november. 

6) Grønne hjerte 
Regstrup Spejdernes natur- og oplevelsesprojekt for hele byen. 

Jimmy Singerholm fortalte om projektet og kunne blandt andet fortælle at spejderne har 
netop fået en bevilling på 150.400 kr. fra Friluftsrådet og er nu nået op på ca. 850.000 kr. 
af det samlede budget på ca. 1.100.000 kr. 

Holbæk kommune har lovet at mellemfinansiere for de fonde hvor spejderne selv skal ligge 
penge ud (650.000 kr.). Det betyder at Regstrup Spejderne nu kan gennemføre købet af 
grunden og starte etableringen i oktober. 

7) Eventuelt 
Ronald de Jong fortalte om udviklingen i Cykelsti Regstrup projektet hvor der var møde i 
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mandags og opfordrede til at give høringssvar på “Budget 2017 i høring” i forbindelse med 
Holbæk kommunes budget for 2017 senest d. 17. september. Se mere på facebook 
gruppen Cykelsti Regstrup-Holbæk. 

Der er generalforsamling i Lokalforum Regstrup mandag d. 31. oktober. 
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