
Svebølle - Viskinge Forbindelsen

Referat fra Svebølle Lokalråds 
Soc-pol-gruppemøde 22. januar 2019 i Åvangen, Svebølle

10 deltog i arbejdsgruppemødet, hvor Arne Jensen var mødeleder. Referent Henrik Uhre-Prahl. 
Agendaen – resultat af borgermødet 11.12.18 - var der enighed om og de mange emner/forslag 
blev delt op i 4 grupper

Svebølle images:
1. Få flere virksomheder til at etablerer sig i Svebølle.
2. Flere butikker i Svebølle Centret.
3. Få en læge til byen.
4. Få bedre mediaomtale af Svebølle/Viskinge – bl.a. foreninger/aktiviteter.

Foreningernes vilkår:
1. Kvartalsvise borgermøder med politikere – gerne med fælles spisning.
2. Som ”centerby” skal vi have (bedre) bibliotek med mødefaciliteter.
3. Bedre info om foreningerne og deres virke.
4. Kaffeautomat ved bibliotek i Åvangen.
5. Gør kulturtilbuddene synlige/tilgængelige.
6. Fælles madlavning/spisning i Åvangen – åben for alle.
7. Halvårlige forenings-dialog-kaffemøder for at styrke sociale forbindelser og udvikle ideer 

til fælles aktiviteter.
8. Etablering af fælles it-platform for Svebølle/Viskinge.

Svebølle Hallen – og relaterede aktiviteter:
1. Åbning af hallens cafeteria.
2. Brug af hallen til forenings- og ungdomsaktiviteter.
3. Anlæg skøjtebane ved hallen.
4. Etabler en e-sportsklub i Svebølle/Viskinge.

Det tidligere rådhus fremtid:
1. Lad det tidligere rådhus bestå (ej nedrives) og brug det til Hjemmehjælpen m.m. - og byg i

stedet ny daginstitution på Højvangen syd for Svebølle Hallen.

Det tidligere rådhus skæbne gav anledning til debat om muligheder og begrænsninger, 
Svebølles muligheder som ”centerby” (bl.a. bibliotekets kvalitet), husets nærhed til Hallen set i 
relation til foreningsaktiviteter og meget, meget mere. Der blev enighed om at undersøge 
stemningen blandt foreninger, klubber med flere for forslag om, at rådhuset indrettes til et 
kombineret kultur- og foreningshus: Det synes oplagt at anvende lokalerne til hjemmehjælpen 
(der skal samles et sted) og bruge de resterende lokaler til foreningsaktiviteter. Arne Jensen vil 
tage kontakt til foreninger m.fl. for at høre om ideen har grobund.

I samme debat blev ønsker for en ”genåbning” af hallen drøftet, og det blev blandt andet 



påpeget, at etablering af klub/forenings-faciliteter i det tidligere rådhus måtte give en positiv 
effekt på anvendelse af hallen

Også etablering af et reelt bibliotek med faglig betjening eksempelvis en dag om ugen til 
afløsning for kvik-biblioteket i Åvangen blev drøftet. Bl.a. blev det nævnt, at kvik-bibliotekets 
placering i Åvangen, der af mange opfattes som sted udelukkende ældre borger (uanset at det 
formelt er et aktivitetscenter for alle borgere), givetvis holder mange børnefamilier fra at bruge 
bibliotekets muligheder.

Image og fælles it-platform

I debatten om Svebølle/Viskinges image og bestræbelserne på at få flere aktiviteter ”frem i 
lyset” blev det slået fast – som på DIG-arbejdsgruppens møde – at Lokalrådets facebook-side og 
det nye www.dit-sveboelle.dk samt Kalundborg Kommunes fælles aktivitetskalender må være 
tilstrækkelig. Opgaven består ikke i at finde nye informationskanaler, men at få arrangørerne til 
at bruge de eksisterende, så information om møder, kruser og meget andet kan når ud til en 
bredere kreds. Debatten endte i et forslag om, at Lokalrådet udarbejder en enkel brugsanvisning 
for relevante kanaler – en brugsanvisning, der kan spredes bredt både digitalt og på tryk.

Herudover blev nævnt, at der er etableret et samarbejde mellem dit-sveboelle.dk og Lokalrådets 
Facebook-administrator for at få budskaberne ud til flest mulige.

Sammendrag

Agendaens punkter blev ikke nået indenfor den givne tid (kl. 19 til 21), men der blev 
konkluderet følgende:

 Det tidligere rådhus foreslås indrette til hjemmehjælpen og desuden til kultur- og 
foreningshus. Det undersøges, hvordan interessen for forslaget er blandt 
Svebølle/Viskinges foreninger, også idrætsforeningerne.

 Lokalrådet udarbejder praktisk brugsanvisning for, hvordan klubber, foreninger og alle 
andre kan få deres arrangementer ud til en bredere kreds via digitale og trykte medier.


