Lokalforum Regstrup
Lokalforumsmøde 24. januar 2017
Der var omkring 45 deltagere til lokalforumsmødet. Se lokalforums præsentation fra
mødet her.
1) Dansk Folkepartis visioner for Regstrup og omegn v/John Harpøth
John fortalte takkede for invitationen og roste det store fremmøde.
Derefter fortalte John om de nye udstykninger ved Ringvejen/Holløsevej hvor kommunen
har 13 byggegrunde til slag i øjeblikket. Kommunen er klar til at sætte flere grunde til salg,
hvis de første 13 grunde skulle blive solgt.
Kommunen har solgt en grund til Regstrupspejderne til opsætning af shelters.
Skolebyggeriet er 5-6 måneder forsinket, men forventet at være færdigt til sommer. Der er
i øjeblikket en tvist imellem byggefirmaet og Holbæk kommune fordi kommunen udsteder
dagbøder for det forsinkede byggeri.
Til foråret skal motorvejens ekspropriationsforretning foregå hvorefter der kommer en
visitationsrunde, så byggeriet kan starte til efteråret og motorvejen skal stå færdig i 2017.
Kommunen betaler vejdirektoratet for at føre tilslutningsanlægget ned til Gl. Skovvej.
Dansk Folkeparti er opmærksomme på, at vi ikke ønsker at gentage situationen fra Silver
park. Derfor er kommunen i gang forhandlinger om en løsning på problemet, og forventer
at kunne præsenterer en løsning i løbet af foråret.
I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen skal broen fra Hovedgaden imod Tuse
ombygges og give en bedre overføring.
Kommunen ønsker at støtte planerne om, at udvikle lokalområdet med at etablere
dagligvarehandel, benzinanlæg og cafeteria i forbindelse med motorvejstilslutningen.
De blev spurgt til Tuse broens tilslutning til den planlagt Ringvej og John lovede at
henvende sig til teknisk forvaltning og spørge ind til om den nye bro vil få et forløb som
passer til den nye Ringvej.
Til slut fortalte John og baggrunden for Holbæk kommunes samarbejde med Fors. Holbæk
kommune forventer at spare 48-49 millioner kroner årligt igennem Fors. Se Johns
præsentation her.

Genbrugspladsen i Regstrup bliver bevaret, men som ubemandet genbrugsplads.
Adgangen bliver styret ved hjælp af en sms-kode. Det vil kun fungere i praksis hvis folk
sorterer ordentligt selvom pladser er ubemandet. Det vil ikke være muligt at aflevere
miljøfarligt affald på selvbetjeningspladsen.
2) Cykelsti fra Søstrup til Holbæk
Rikke fortalte, at hele cykelstien ikke bliver bygget i første omgang. Men efter
trafiksikkerhedsrapporten og nogle politiske forhandlinger er det blevet besluttet, at det
skal beregnes om der indenfor et budget på 2 mio. kr. kan bygges en cykelbro over
gadekæret i svinget ved Tingtved, så vi kan adskille vejbane og cyklister.
Der bliver ikke lavet en omfartsvej udenom husene ved svinget ved Tingtved. Der bliver
heller ikke lavet en “2 minus 1” vej i Søstrup, da der er for meget trafik.
Der var herefter en livlig debat omkring den politiske prioritering af midlerne til
forbedring af trafiksikkerheden.
3) Nye boformer
Chris fortalte om, hvorfor Regstrup er et attraktivt stedet for tilflyttere og et attraktivt
stedet at bygge nyt samt omkring mulighederne for at udvide udstykningerne med nye
boformer med bedre fællesskab i form af andelsboliger, økofamilier, oldekoller eller
kollektiver.
4) Foreningen God Starts planer for Mejeriet Virkelyst
Annika fortalte om foreningen God Start og om planerne om, at omdanne Virkelyst til et
socialt samlingspunkt for lokalområdet drevet af langtidsledige. Indendørsarealer skal
bruges til sociale arrangementer m.m. og udendørsarealerne skal bruges til økologiske
have, sansehave og have dyr.
Se Annikas præsentation fra mødet og se mere
på undervaerker.dk eller facebook.com/undervaerker.
5) Multihus til foreninger m.m.
Peter præsenterede visionen omkring et multihus tæt på fodboldbanerne og hallen.
Udgangspunktet blev taget i Holbæk kommunes foreningshus på fælleden (på ca. 300
kvm), som kostede ca. 3,5 mio. kr. for 5 år siden.
Multihuset kan opdeles på forskellige måde ved hjælp af flytbare skillevægge.
6) Flagallé
Chris fortalte om visionen om at genetablere flagalléen langs Hovedgaden, ned af Gl.
Skovvej fra rundkørslen til skolen samt over til Støtten på Hanerupvej.

Super Frost har tilbudt at være hovedsponsor, men derudover er der behov for flere
sponsorer samt frivillige til at drive foreningen og opsætning/nedtagning af flagstænger.
7) Eventuelt
Vi har fået sat infoskærm op i Dagli’Brugsen i Regstrup.
Det er gratis at få sat opslag op på infoskærmen og man kan sende opslag
til info@lokalforumregstrup.dk for at få dem lagt op på skærmen.

