
Referat fra Svebølle Lokalråds SOC-POL gruppemøde 12. marts 
2019 i Åvangen, Svebølle | Facebook

Referent: Henrik Uhre-Prahl

Arne Jensen, mødeleder, forlagde, en liste på mere end 35 punkter – alle ønsker og ideer 
fremsat undervejs i gruppens arbejde. Listen blev gennemgået for at dele den op i emner, 
som ”vi selv” kan gå i gang med og emner, som kræver indsats fra anden side, Kalundborg 
kommune for eksempel. Derefter drøftede gruppen hvilke tre emner, der skal være 
gruppens højest prioriterede – og dermed præsenteres udførligt på den afsluttende 
konference 1. april i Aavangen.

De tre blev – i prioriteret rækkefølge:

1. Bevarelse af det tidligere rådhus som fremtidigt forenings- og kulturhus.

2. Fælles møder for borgerne med fælles spisning / kend din nabo /dialog borgerne 
imellem / koordination af aktiviteter / politiker-møder / debat og meget mere.

3. Etablering af e-sport i Svebølle.

Ad 1: Det tidligere rådhus foreslås bevaret og huset brugt til både frivillige/foreningers 
aktiviteter og til formelle opgaver. På listen over både nuværende og kommende behov er 
bl.a.: Klublokaler, også til lidt større møder. Digitalt værksted / makerspace (kreative 
værksteder, hvor folk med fælles interesse i computere, teknologi og videnskab mødes, 
udveksler idéer og skaber nyt indhold). Netcafe / sodavandsdiskotek (evt. i 
ungdomsklubbens regi). Ungdomsklub. Aftenskoleaktiviteter, bl.a. kurser. Galleri for unge 
kunstnere. Biograf. E-sports center. Modeljernbane (klub). Mødregruppe(r). Nabolag-
arbejdspladser / iværksætteraktiviteter. Deltidsklinik / sundhedsservice (læge/sygepleje). 
Borgerservice. Bibliotek. Og ”byens legeplads”, idet den nuværende legeplads ved 
børnehave skal overgå til ”rådhuset”, når børnehaven lukkes.

Ad 2: Fælles møder er ikke noget nyt, men der er et bredt ønske om at få ”fælles møder” 
ind i både fastere og indholdsrige rammer. Bl.a. fællesspisning med faste intervaller, 
arrangementer med indhold – eksempelvis debatmøder, foredrag, diskussionsaftener, møder
med lokale politikere o.l. Først og sidst skal møderne bidrage til dialog borgerne imellem, 
så de lærer hinanden bedre at kende, kan dele erfaringer og viden og koordinerer aktiviteter.

   



Udveksle nyt – et fast punkt kunne være ”siden sidst”, så alle er ajour med, hvad der sker 
lokalt.
Ad 3: e-sport. Ideen er at etablerer en e-sports klub, hvor der er faciliteter til at dyrke 
sporten, der er vokset meget de sidste år, og som udmærker sig ved, at alle kan deltage 
uanset alder og fysiske evner og som derfor har bred appel - ikke mindst til unge. Både i 
opstartsfasen og i det senere forløb kan der udveksles erfaringer med ”naboklub” i 
Tømmerup, bl.a. om, hvordan man gennem sponsorater kan financiere udstyr m.m.
De øvrige ideer er listet nedenfor – i u-prioriteret form, men dog delt op i forslag, som 
enkelte eller flere borgere/foreninger selv kan tage op og emner, som kræver indsats 
”udefra”, eksempelvis kommunen eller selvstændige erhvervsdrivende. (emner taget med i 
ovenstående tre punkter er ikke med i listerne herunder)
Til ”egen” realisering:

o Etablering af fælles it-platform for Svebølle og Viskinge.
o Graffittimur - evt. på ”bagsiden af Svebølle Hallen.
o Bedre/mere medieomtale af aktiviteter i Svebølle / Viskinge.
o TV-info-tavle a la den I Aavangen opsat i Brugsen.
Andre ideer/forslag:
o Lærum med varme ved Svebølle Station.
o En svømmehal – eller friluftsbad.
o Skøjtebane.
o En BMX bane (evt. reetablering af gl. bane i Viskinge).
o Lille hal til fri og gratis træning og idræt. 
o Bedre biblioteksfaciliteter.
o Reetablering af hallens cafeteria.
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