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Lokalrådets beretning 2017 
 

2017 og begyndelsen af 2018 er en periode, der har trukket voldsomt på lokalrådets kræfter. Flere sager har i den 

grad tappet vores kræfter. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om Børnehusets fremtid ligesom det gælder det 

meget store og omfattende projekt med at få bredt fibernettet ud i vores område samt arbejdet med vores nye 

portal og hjemmeside. 

 

Derfor håber jeg inderligt, at vi i løbet af den kommende periode kommer ind i et leje, hvor vores aktiviteter i 

hovedsagen kan blive af den mere kreative art til gavn for børn, unge og gamle i vores område. 

 

A. Lad mig starte med kort at nævne nogle af vores mere almindelige aktiviteter, dem 

som vi plejer at gentage hvert år.  
 

1. Fællesspisninger. 

Vi har afholdt 4 fællesspisninger det sidste års tid: 2 almindelige, hvor mange frivillige har hjulpet til med lave mad, 

dække bord etc. etc. I samarbejde med menighedsrådet blev der afholdt fællesspisning, julekoncert og flot kaffebord 

med kager i december sidste år, en stor succes for rigtigt mange, som vi gerne gentager også i år. For en måned 

siden i børnenes vinterferie lavede godt 20 af vores seje børn mad til 85 personer. Lækker mad med flere deserter og 

kaffe til. Man bliver glad hver år, når man ser børnene gå til opgaven med seriøsitet og godt samarbejde – styret af 

Nannas solide kærlige hånd. 

 

2. Juletræ 

Som optakt til julen blev der i år anden søndag i advent i Slimminge tændt et fint juletræ på hjørnet af Slimmingevej 

og Ringstedvej. Det var et meget velbesøgt og succesfyldt arrangement med mange deltagere fra Slimminge. Og også 

i år havde vi juletræ i anlægget Gørslev. Men af en eller anden grund er vores anlæg blevet så dårligt drænet efter at 

KLAR Forsyning og Årsleff har været i gang med kloakkerne, at juletræet i dagene derefter havde det med at dejse 

om i muddergræsset, og at vi, der var med ved juletræstændingen, blev godt snasket om fødderne. 

 

3. Første-hjælps kursus 

Igen i år lykkedes det Gerd at få skaffet midler fra TRYG-Fonden til at afholde et første-hjælps kursus. Jeg mener, at vi 

nu er oppe på, at omkring 80 personer fra vores område inkl. skolen nu er uddannede i første hjælp og bl.a. vil kunne 

håndtere personer med hjertestop indtil ambulancen kommer.  

 

4. Vælgermøde 

Ligesom ved sidste valg afholdt vi igen et vælgermøde med forbløffende stor tilslutning, når man tænker på, at det 

var den dag, vi spillede kvalifikationskamp til vm i fodbold mod Irland. Der kom omkring 100 til vælgermødet. På 

vælgermødet udtrykte alle de politiske repræsentanter utrolig stor respekt og imødekommenhed over for 

landdistrikterne og landsbyerne. Nu får vi se, hvad det holder til. Det vil muligvis afsløres, når vi inden kort tid 

afholder et ”evalueringsmøde” med de indbudte politikere, sådan som det blev aftalt under vælgermødet. 
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5. Postnummer 4100 

Det at vores postnummer fortæller, at vi bor i Ringsted, giver og har givet mange problemer for os. Vi har gennem de 

sidste par år arbejdet på at få det ændret, og vi er kommet så langt, at Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole 

Birk Olesen personligt har været blandet ind i sagen og har skrevet til os. Men problemet er ikke løst endnu. Det er 

sej proces, som byrådsmedlem og medlem af landsbyforum Ken Kristensen nu forsøger at hjælpe os med. Vi får se, 

hvor denne lange historie ender. 

 

6. Landsbyforum 

Vores landsbyforening er en af initiativtagerne til dannelsen af kommunens landsbyforum. Landsbyforum er efter en 

meget lang proces i byrådet ved begyndelsen af sit virke. Landsbyforums styregruppe består af repræsentanter for 

landsbyforeningerne samt 3 byrådsmedlemmer, som pt. er Ken Kristensen fra Venstre, Erling Larsen fra 

Socialdemokratiet samt Nils Rolskov fra Enhedslisten. Vi er repræsenteret i styregruppen og dens næste større 

aktivitet er et idé komsammen eller idé-konference for interesserede personer i landdistrikterne. Det vil foregå 

lørdag den 2. juni om eftermiddagen oppe på vores skole, Ellebækskolen. 

 

 

B. Lad mig så nævne nogle at de større og mere arbejdskraftslugende aktiviteter 

gennem det sidste år. 
 

7. Fibernet og mobildækning 

Flere af lokalrådets medlemmer, ikke mindst Christine, har gennem hele sidste år arbejdet intensivt og brugt masser 
af timer på at få etableret fibernet i Vollerslev, på Vollerslev- og Gørslev Overdrev samt i Nyvang. Det er et 
imponerende arbejde, der er udført. Først har der været udført et omfattende analysearbejde og dernæst er over 
100 husstande blevet kontaktet og har accepteret et sæt fælles spilleregler, herunder etableringsomkostninger på 
ca. 2.000 kr. pr. husstand. Arbejdet er lige nu godt i gang. Vi ansøgte sidste år landsbypuljen om 80.000 kr. til 
ekstraudgifterne for at få de meget spredt liggende huse i Gørslev syd, Slimminge vest, Gørslev nord med i 
fibernettet. Byrådet afslog ansøgningen – ganske uforståeligt for os i lokalrådet. 

 
Vi har også arbejdet intensivt på at få forbedret vores mobildækning i området. Kommunen har på vores 
foranledning foretaget analyser af mobildækningen i vores område, og man er kommet til den konklusion, 
som vi udmærket vidste af bitter erfaring i forvejen, at store dele af vores område har meget dårlig 
dækning. Og der står vi så, set fra kommunens (byrådets) side. Mobilnettet er åbenbart set fra byrådets 
side primært en sag for privat business.  
 

8.  Ny fælles internetportal for alle lokale foreninger 

Som I alle formentlig ved eller husker, så blev hjemmeside hacket på en så ubehagelig måde, at det var umuligt at få 

den bragt i orden. Flere af lokalrådets medlemmer gik derfor i gang med at opbygge en fuldkommen ny hjemmeside, 

der samtidig skulle fungere som en portal for alle vores lokale foreninger. Det blev til meget omfattende arbejde 

med at finde et nyt sted at hoste hjemmesiden, finde personer til at lave et helt ny design, finde personer i vores 

område, der var villige til set store daglige vedligeholdelsesarbejde af indhold, meddelelser og nyheder og at få gjort 

alle vores 22 lokale aktiviteter og foreninger interesseret i at være med i portalen osv. osv. Hele dette omfattende 

arbejde blev så præsenteret af Christine under vores fællesspisning i forsamlingshuset i oktober sidste år. 

Portalen har fået megen ros fra mange sider, ikke mindst i vores andre lokale foreninger, og den har fx gjort sit 

markante indtryk langt ind Køges byråd. Det har haft en meget positiv virkning lokalt og uden for vores område. 
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9. Børnehuset 

Som alle her til stede ved, fik forældrene i Børnehuset meddelelse fra kommunens forvaltning og dets ledelse om, at 

huset var indstillet til lukning med udgangen af marts måned, og at børnene skulle flyttes til andre institutioner. I 

lokalrådet reagerede vi omgående med at kontakte byrådets børneudvalg, som bekræftede, at alle vedtagne 

procedurer vedr. behandlingen af børnehuset var overtrådt.  

 

Vi har holdt et utal af møder internt i vores lokalområde, med forældrerepræsentanter, Område Vest’ bestyrelse og 

børneudvalget. Og vi har holdt møde med og været i kontakt med andre byrådspolitikere. Ikke desto mindre er der 

afgivet indstilling til børneudvalget om lukning af Børnehuset, ligesom sagen er sendt ud i offentlig høring. 

Lokalrådet har afgivet et længere svar, hvor vi på fagligt grundlag redegør for, at antallet af børn i vores område er 

mere end dobbelt så stort som kapaciteten i Børnehuset, at vi er midt i et generationsskifte, at antallet af unge 

mellem 20 og 30 år er vokset med 50 % gennem de sidste 7 år, og at det må være en fordel for kommunen at bevare 

området som attraktivt for mulige nye unge tilflyttere. Vi argumenterer for bevarelse og kreativ videreudvikling af 

Børnehuset som en ”friluftsinstitution i det åbne land” med mange udendørsaktiviteter. 
 

For os i lokalrådet ligner denne sag til forveksling hele forløbet omkring lukningen af skolen. Vi har prøvet det før, og 

vi synes, at tiden nu må være inde til, at nogen i byrådet reagerer over for den lange og halvskjulte kvælningsproces, 

som vores institutioner har være og er udsat for. Vi har derfor i vores høringssvar reagerer temmelig voldsomt og 

kaldt ledelsens og forvaltningens argumenter til børneudvalget for”dybt problematiske og grænsende til det 

uredelige”. 

 

Vi ved, at der fra lokal side et sendt mange individuelle høringssvar. Sagen behandles i børneudvalget den 4. april 

med henblik på en indstilling til byrådet til endelig beslutning den 24. april. 

 

C. Ud over, hvad jeg lige har nævnt, har vi arbejdet med: 
• trafikdæmpning i Slimminge og Gørslev,  

• været aktiv i Køge Kommunes busgruppe bl.a. med den nye rute 247, som desværre bliver lukket til sommer,  

• lavet ture til skoven ture med børn og vores Christianiacykel, 

• været talerør overfor KLAR forsyning vedr. problemer med renoveringen af vores kloaker 

• lavet lokalhistorisk foredrag sammen med Skovbo Lokalhistoriske Forening 

• arbejdet med forbedring af vores offentlige arealer, stier og adgang til skov 

 

D. Sluttelig 
Til slut vil jeg gerne sige, at vi i lokalrådet er meget glad for, at vores samarbejde med alle vores andre lokale 

foreninger gennem de senere år gradvist er blevet tættere og bedre til alle foreningers gavn. Derfor vil jeg gerne sige 

en helhjertet tak for et fremragende samarbejde, som jeg er overbevist om vil fortsætte i de kommende år. 

 

Tak til alle i lokalrådet og tak til alle jer mange, mange andre lokale beboere, som har arbejdet for at gøre vores 

dejlige området til et endnu bedre sted at bo i. 

 

Leif Lørring  

næstformand 


