
Kalundborg kommunes Udviklingsstrategi i offentlig høring. 

HØRINGSSVAR – fra Bjergsted Beboerforening 

 

Beboerforeningen har på et bestyrelsesmøde den 8. oktober 2019 drøftet den af Kalundborg 

kommune fremlagte Udviklingsstrategi frem mod 2030. Bestyrelsen har følgende bemærkninger. 

Overordnet set har vi stor sympati for den strategi kommunen har lagt for bæredygtig udvikling af 

byer og landsbyer frem mod 2030 og kan støtte de initiativer, der tænkes gennemført i henhold til 

de mål der er opstillet for de forskellige delområder af kommunens udviklingsstrategi.  

Vi noterer os især, at kommunen vil gøre en ekstra indsats for etablering af gode muligheder for 

iværksætteri og kontorfællesskaber og at kommunen vil støtte op om muligheder for at etablere rum 

for fællesskaber, herunder etablering af lokaler, hvor borgerne kan mødes fx i forsamlingshuse og 

deltage i kulturelle arrangementer mv. og således bidrage til at styrke den lokale identitet og 

medvirke til etablering og udvikling af sammenhængskraften i lokalsamfundet. 

 

Når det er sagt, vil vi gerne fremhæve følgende: 

Der bør være mere fokus på rent drikkevand. Det vil efter vores opfattelse være både klima - og 

miljøvenligt – for ikke at tale om betydningen for den almindelige folkesundhed - såfremt 

kommunen indførte stop for brug af sprøjte- og ukrudtbekæmpende midler sprøjtemidler på 

kommunes egne arealer, parker og veje m.v. Kommunen bør også gøre en aktiv indsats for at 

informere borgere og virksomheder (landbrug m.fl) om at begrænse eller stoppe helt med brug af 

sprøjte- og ukrudtbekæmpende midler. Det er skadeligt for miljøet og for grundvandskvaliteten. Det 

vil derfor også være formålstjenligt at intensivere prøvetagning af drikkevandskvaliteten i de 

forskellige pumpestationer mv. samt at indføre den nødvendige grundvandssikring i kommunens 

forskellige vådområder. 

Den kollektive trafik bør udbygges, således at det bliver nemmere at komme rundt i kommunen – 

både for så vidt angår adgang til skole og uddannelsesinstitutioner, sportsaktiviteter, kulturelle 

aktiviteter mv. Endvidere bør kommune tænke på handicapvenlige adgangsforhold til kommunens 

borgere når der planlægges trafikale løsninger – men også når det drejer sig om adgang til offentlige 

institutioner og i det offentlige rum. Og så vil det være godt med flere cykelstier og gangstier for de 

”bløde trafikanter”. 

Klima og transport I planen fremhæves den nye motorvej til Kalundborg som et gode for pendlere 

og erhvervsliv. Vi mener at det i den forbindelse er væsentligt samtidig at sikre en dobbeltsporet 

togbane til Kalundborg. Det vil bidrage positivt til en grøn omstilling og gøre det mere realistisk for 

familier og unge mennesker, der har brug for at pendle dagligt, at slå sig ned i byerne langs banen 

og i landzonerne. 

 



Og med hensyn til Kalundborgmotorvejen  - rute 23 - vil vi gøre opmærksom på, at Bjergsted 

Beboerforening har fremsendt et forslag til ændret linjeføring af motorvejen ved rundkørslen ved 

Bjergsted. Vi ser gerne, at kommunen gør en indsats for at påvirke beslutningen om den endelige 

linjeføring ved Bjergsted så der tages hensyn til det nævnte forslag. 

Trafiksikkerhed bør også indarbejdes i kommunens udviklingsstrategi – bla. ved stadig opmaling 

af hvide striber på hovedveje og landeveje. Trafikale ”vejbump” samt andre hastighedsdæmpende 

initiativer bør også være en naturlig del af kommunens udviklingsstrategi for trafiksikkerhed i 

kommunen. 

Og endelig ser vi gerne, at Kalundborg kommunen får større fokus på behovet for nye boligtyper 

til ældre borgere. Der er et stigende ønske om at kunne forlade en – med alderen – for stor bolig, for 

at kunne flytte ind i et slags ”bo-fællesskab”. Det kunne være etablering af ”bo-fællesskaber” i 

landområder men det kunne også tænkes ind i en lokalplan for et byområde. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Bjergsted Beboerforening 

Tirsdag den 8. oktober 2019  

 

 

 

 

 


