Svebølle Forbindelsen

Udviklingsmuligheder i Svebølle og Viskinge
- et borgerprojekt fra Svebølle Lokalråd
Marts 2019
Et stort antal borger i Svebølle og Viskinge har siden december 2018 været engageret i arbejdsgrupper i projekt ”Svebølle Forbindelsen”, hvor man har drøftet ideer til bedre levevilkår for
borgerne. Primo april 2019 afsluttes projektet med en offentlig konference med deltagelse af bl.a.
politikere og repræsentanter for private og offentlige institutioner. Her fremlægges denne rapport –
og den gør det enkelt for politikere, embedsfolk at få realiseret ideerne. Nogle er enkle og billige af
realisere, andre komplicerede og dyre, men fælles for dem alle er, at de er sat øverst på listen over
ønskede forbedringer i de to byer.
Projekt Svebølle Forbindelsen er gennemført med økonomisk og praktisk bistand fra Kalundborg
Kommune, bl.a. en bevilling fra Landdistriktsudvalgets puljer.

Seks hovedforslag
Nedenstående forslag har absolut topprioritet i det videre arbejde:

1: Nye sti-forbindelser
En af hovedkonklusionerne er et forslag til en ny trafikkorridor mellem Svebølle og Viskinge – en
trafiksikker (ingen biler) forbindelse som forældre roligt kan sende deres skolebørn ud på. Forslaget er
en gang- og cykelsti fra et punkt øst for Spejderhytte på Banetoften (hvor jernbanedæmningen er
mere end 6 meter høj). Her etableres en tunnel under jernbanen, og stien skal løbe langs jernbanen
frem til den rydning, som Kalundborg Forsyning har mellem Svebølle (stik nord på Banetoftens
udmunding i Viskingevejen) op til overløbsbassin tæt på Gammel Skovvej.
Stien foreslås kombineret med en sikker stiforbindelse mellem det centrale Svebølle, læs skolen og
butikscentret, og Frederiksberg, så borgere herfra – blandt dem mange skoleelever – også får en
trafiksikker vej.
Tunnel gennem jernbanedæmningen afvises ikke af BaneDanmark – og Kalundborg Kommunes
teknikere har givet tilsagn om at undersøge, om der måtte ligge restriktioner ”i vejen”. Der er mange
elementer i forslaget og det er aftalt, at trafikgruppen og kommunale teknikere holder arbejdsmøde
29. april i Åvangen for at drøfte detaljer og muligheder.

2: Det tidligere rådhus som fremtidigt forenings- og kulturhus
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). Nabolagarbejdspladser / iværksætteraktiviteter. Deltidsklinik / sundhedsservice (læge/sygepleje).
Borgerservice. Bibliotek. Og ”byens legeplads”, idet den nuværende legeplads ved børnehave skal
overgå til ”rådhuset”, når børnehaven lukkes.

3: Fælles møder for borgerne
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Fælles møder er ikke noget nyt, men der er et udbredt ønske om at få ”fælles møder” ind i både
fastere rammer og at øge mulighederne for fælles dialog og for indholdsrige møder. Blandt ideerne er
fællesspisning med faste intervaller, 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 koordinere aktiviteter.

4: Etablering af e-sport i Svebølle
Der skal etableres 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 finansiere
udstyr m.m.

5: Gang- og motionssti rundt om Svebølle
Ideen, der er udsprunget af Svebølle Ungdomsklubs ønsker om at få bedre/flere og gratis motionsfaciliteter, går ud på at få et sammenhængende stisystem i og rundt om byen. Stien må gerne ”undervejs” udstyres med enkle (og vedligeholdelsesfri) motionsredskaber.
Der er bred enighed om, at etableringen ikke kan gennemføres ad én gang, men må ske over flere
etaper – og der er allerede søgt om penge til projektet, 10.000 kr., hos SEAS-NVEs fond til en start.

6: Mere lys på flere stier og veje
Det årelange ønske – som tidligere er lovet imødekommet af borgmesteren - om belysning på
Blomstervangen/Ebbedalen og bag Brugsen i Svebølle har ikke udsigt til at blive realiseret, lyder
meldingen fra Kalundborg Kommunes administration. Men ønsket er fortsat højt prioriteret af byens
borgere.

Svebølles digitale forbindelser optimeres
Projektets digital-gruppe har undersøgt hvilke leverandører af tv, internet m.m. borgerne har – og
samtidig konstateret, at tilfredsheden med de eksisterende forbindelser generelt er høj.
På internet er Ka-Net (Kalundborg Antennelaug) den største leverandør med 60 procent af markedet og 60 procent af Svebølles borgere er glade for deres netforbindelse. Men omkring halvdelen
overvejer ”hele tiden” eller ”af og til” at skifte leverandør.
På telefoniområdet er der flere leverandører - den største leverandør har ikke meget mere end 1/3 af
kunderne. Der er ingen problemer med dækningen – 88 procent ser ingen grund til at klage og 2 ud af
3 har tænkt sig at holde fast ved deres leverandør.
På tv-området er You-See hovedleverandør, også gennem Ka-Net – og deres største konkurrent er
web-tv/streaming.
Fordelingen af leverandørforbindelse fremgår af denne graf:
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Gruppen har haft kontakt med Kalundborg Antennelaug (Ka-Net), der har udset netop Svebølle til et
omfattende udviklingsarbejde p.g.a. af byen veldefinerede digitale netværk: Lauget vil i foråret2019
undersøge de tekniske muligheder for opgradering af alle elementer i netforbindelserne – dernæst
udarbejde mere detaljeret plan for afprøvninger. Det forventes, at man i 4. kvartal 2019 kan begynde
det egentlige arbejde i Svebølle og at hele projektet vil være gennemført i løbet af yderligere et år.
Når det er gennemført vil Svebølle stå med nogle af de bedste net-faciliteter i landet, til glæde for KaNets medlemmer, og til glæde for de ca. 9.600 Ka-Net medlemmer i hele kommunen, som
efterfølgende vil få forbedringerne implementeret.

Foreningernes lokalebehov
Projektets SOC-POL gruppe har sendt spørgeskema til kontaktpersoner for foreninger baseret på
enten Kalundborg Kommunes hjemmeside eller på henvendelser på FaceBook efterlysning.
Svarprocenten har ikke været imponerende, men 11 klubber har dog svaret. Det er Brugerholdet i
Åvangen, Kalundborgegnens husflid, Grundejerforeningen Azaleavej Vest, Viskinge Skytteforening,
Bjergsted Yoga, Nordvestsjællands N-modulklub. Svebølle Samlerklub, Viskinge Gymnastik forening,
Svebølle pensionistforening og Svebølle Petanqueklub. Medlemmerne mødes mange forskellige
steder og 6 ud af de 11 siger, at deres lokalebehov er fuldt dækket, mens de resterende ønsker
forbedringer.
Blandt ønsker er fast mødelokale til ugentlige møder - og mødelokaler, hvor man kan komme og gå,
som det passer en selv. Bedre faciliteter – også på skydebanerne. Mere plads til gymnasterne og
deres grej.

Andre ideer
HUP/marts 2019

Svebølle Forbindelsen

3

Svebølle Forbindelsen
I gruppernes arbejde er der kommet en lang række andre ideer frem:
Trafikrenovering (rundkørsel?) af JR-krydset for at bringe hastighederne ned og give plads til bløde
trafikanter (måske en tunnel til gående og cykler).
Revitalisering af BMX-banen i Viskinge.
Flere aktører i Svebølle Hallen, bl.a. plads til foreningsaktiviteter, ungdomsklub m.m. samt genåbning af hallens cafeteria.
Etablering af et egentlig bibliotek (i det tidl. rådhus, som skal bevares som forenings- og kulturhus).
Center Torvets renovering (selvstændigt kommunalt igangsat projekt) må omfatte varieret plads til
bænke m.m., træer og blomster, vandkunst og gerne storskærmsfaciliteter a la Havnepladsen i Kalundborg.
Bedre faciliteter ved jernbanestationen i form af bedre lærum, kiosk
En svømmehal - flere steder, hvor man kan bade, måske nyt friluftsbad.
Trampoliner – store og små. Gerne ved centralt byrum/mødested.
En skaterbane. Og en skøjtehal.
Etablering af fælles it-platform for Svebølle/Viskinge.
En restaurant i byen – og det skal ikke være et pizzaria.
Diskotek for 15 år plus – kunne indrettes i ”rådhuskælderen”.
Bedre internetforbindelser – især i området ved skolen.
Biograf-muligheder.
Grafitti-mur – en som alle kan hold ud at se på. Måske på ”bagsiden” af hallen.
Flere butikker i Svebølle Centret.
Kvartalsvise borgermøder med lokalpolitikere.
Fælles madlavning/spisning i Aavangen.
Net-cafe.
Mini-hal, hvor unge kan spille frit året rundt.
Mere effektiv omtale af byens kulturelle tilbud.
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