
 
 

 

Referat af borgermøde i Kundby 

Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 20 – 21:30 

På Kundby Friskole 

 

Tilstede: 15 borgere fra Kundby  

+ 2 repræsentanter fra Holbæk Kommune / PULO 

  
 

En kort briefing om aktiviteterne i Kundby v/ Susanne 

 

 Udvidelse af skolen (byggeri) pga øget tilgang til skolen og udvikling af 

overbygning. Bl.a. bygning af fysiklokale. Antallet af elever er øget fra 63 

– 219 børn. Pladser booket frem til 2024. Medfører bl.a. mangel på 

boliger / grunde til børnefamilier. 

 

 Renovering af gadekæret. Der mangler vand, der arbejdes på forskellige 

løsninger, men det ville hjælpe hvis regnguderne hjalp lidt til. Desuden 

skal kanterne rettet op og det vil koste omkring 100 tusind. Når der er 

kommet tilbud ind vil der søges penge fra fonde. 

 

 Opførelse af halvtag ved foreningslokalet. – Modtaget ca. 20.000 kr. fra 

kommunen. Indvielse d. 8.12.19. 

 



 Renovering af køkkenet i Forsamlingshuset. – Indvies ved fællesspisning 

/ Brugsens julefrokost i Forsamlingshuset søndag d. 2.12.18 

 

 Opsætning af skab til hjertestarter. – Skabet er kommet, opsætning sker 

snarest. 

 

 Udvikling af bredbånd / Fibia. – Borgerinvolvering er i gang. 

 

Boliger og byggegrunde i Kundby: 

 

 PULO: - Kommunen er opmærksom på behovet for udvikling af Kundby. 

Kommunen har lavet en rapport om situationen, som viser, at væksten 

er størst i Holbæk, mens de mindre byer ikke viser udvikling. PULO er 

opmærksom på kritikken af rapporten, som bla. ikke nævner Kundby. Se 

rapportens indhold som en tendens. Begrundelsen er, at man har slået 

nogle områder sammen i Holbæk Kommune for at få et bedre 

datagrundlag. 

o Borgerne i Kundby udtrykte utilfredshed med rapporten, fordi dens 

nedprioritering af mindre lokalområder er misvisende og kan 

hæmme muligheden for vækst. 

 

 Borgerne gjorde opmærksom på, at der ikke kun mangler byggegrunde, 

men også lejeboliger. Og at det er nødvendigt, at kommunen skyder 

penge i en sådan udvikling, fordi byggemodning i f.eks. udstykningen i 

plantagen (upopulært kaldet ’Sumpen’) koster 500.000 kr. pr. grund. 

 

 Borgerne påpegede også, at udviklingen i Kundby er præget af 

politikernes beslutninger om f.eks. at nedlægge alderdomshjemmet og 

skolen, som betyder, at det er svært at blive gammel i byen eller at 

børnefamilier har muligheder for at bosætte sig. 

 



 Diskussion om alternative byggeformer og søge alternative investorer. 

En tendens er singlekulturen og ældre, der ønsker at flytte fra noget 

større til noget mindre, som skaber behov for anderledes boliger. F.eks. 

hente ide i Tuse eller Åparken i Tjebberup. Snak evt. med ’fællesskaber’ 

om alternative muligheder.  

o Forslag: På tværs af lokalområderne skabe interessegrupper for 

oprettelsen af seniorboliger, hvordan man samler generationerne 

mm.  

 

Lars (PULO) gjorde opmærksom på, at der findes tre puljer, som borgerne kan 

søge: 

 Rum til fællesskab. Budget på 3,6 mio til lokal udvikling, f.eks. trafikale 

forbedringer. Muligt at skabe muligheder sammen med andre 

lokalområder. 

o F.eks. søge muligheder for trafikfornyelse via lokalforum senest d. 

31.3.19. 

 

 Bredbånd. - Har 5 projekter. Giver 1000 kr. i tilskud pr. husstand. Man 

kan henvende sig til Maja i afdelingen for ’vækst og bæredygtighed’. 

 

 Landsbyfornyelse. -  Budget på 800.000 kr til at sætte huse i stand, 

nedrivning m.m. med fokus på landsbymiljøet. 

 

Forslag: 

 

 Inddrage ’fællesskaber’ (Mette) ifm alternative boligformer, hvad 

grundene ved ’Sumpen’ vil koste at byggemodne, hvad har Holbæk 

Kommune af planer med dem m.m. 

 

 Lave en visionsplan for lokalområdet (tidligere lavet en hvidbog) 

 



 Borgerne i Kundby er ressourcestærke: Gå uden om kommunen – gør 

det selv. 

 

 Invitere PULO på en rundvisning til sommer 


