Stensved og Omegn Lokalråd
Ref. Dialogmøde d. 9. februar 2016
Flg. Politikere deltog i dialogmødet:
E

Peer Mikkelsen

V

Kirsten Overgård

O

Heino Hahn

A

Poul A. Larsen

A

Mikael Smed

V

Bo Manderup

1.
2.
3.
4.

Jette Rosenberg, lokalrådets formand bød velkommen
Valg af ordstyrer og sekretær, blev Moorggan som ordstyrer og Jytte som sekretær
Dialogudvalget præsenterede sig, ligeledes lokalrådet.
Manglende dialog, kommunikation mellem borgere og kommune, eks. Problematikken
omkring legepladsen.
Lokalrådet, Jette, blev kontaktet af beboere - naboer til legepladsen – først på sommeren
ang. larm på legepladsen, ca 40 unge , beboerne kunne ikke opholde sig i deres haver,
havde de gæster blev det af kort varighed, gdr. larmen. Dagplejemødrene måtte bruge ca.
15. min til oprydning, før de kunne benytte pladsen. Der blev fundet knive, brugte
kondomer, efterladenskaber efter hash rygning.
Der havde været besøg af de kedelige mc`ere
5 beboere deltog i lokalrådets åbne møde, hvor de forelagde disse kedelige ting,
legepladsen ligger bag Netto med direkte adgang hertil. Der var et dejligt madpakkehus
(betalt af lokalrådet) hvor de unge kunne opholde sig samt et legehus hvor der også kan
opholdes – blot et par stykker, disse huse var dog beregnet til dagplejere og børn. Ved
Netto er også busstoppested, de unge kom fra Vordingborg området hvor de var vist bort
fra. En gruppe der tiltrækker sig andre af samme støbning.
Under dette møde blev Mikael Smed kontaktet, da beboerne ikke tidligere havde held med
at kontakte politikere. Mikael tog sig straks af sagen, desværre opstod der undervejs
misforståelser så alt blev fjernet fra legepladsen, hvor der før var disse huse, sandkasse,
sansehave, gynger, bænke, rør så børnene kunne lege ”jorden er giftig” samt legetøj, var
der, den bare jord.
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V – Kender sagen fra før jul, træls at kommunen var så dårlig. Skurene blev fjernet fordi de
unge opholdt sig der. Ungdomsskolen gør et stort arbejde, opsøger de unge om aftenen,
men de er 19 – 22 år og er ældre end ungdomsskole eleverne. Det drejer sig om 10 – 15
utilpassede unge. Der er ikke belæg for brug af stoffer. Center for rusmidler er koblet på.
Da der kun er 3 dagplejemødre tilbage i Stensved bliver husene ikke genopført, kræfterne
bruges på de unge.
Mikael – Efter henv. fra lokalrådet fjernede vi det hele. Og retablerer pladsen så den igen
kan bruges.
Hvor kommer kommune bristet fra? Hvordan optimerer vi så dette kan undgås?
S (alen) – Der er beviser på stoffer, sælgere og mc` ere
O – Tidligere var problemet på den gamle børnehave, derefter legepladsen, tidligere kunne
de komme i Hallens cafeteria. De har INTET STED at være. Kommunen er ved at renovere
Hallens cafeteria for kr. 150.000,00. Se rettelse side 7.
S – d. 17. 12. afsendte mail til kom. Park og Vej ang. renovering af legepladsen – fandme
for ringe, intet svar endnu!!
Mikael – de unge på legepladsen flytter ikke til cafeteriaet, de vil til Vordingborg,
V – Ungdomsskolen her har problemer med at tiltrække de unge, selv om her er de samme
aktiviteter som i Vordingborg. Der vil ikke komme gæster i cafeteriaet om sommeren.
S – Teknisk skole er videoovervåget – det har hjulpet, kan vi ikke gøre det samme her ?
S - Kan bedre kommunikation ikke hjælpe?
E – Rystet over at kommunen Ikke har svaret en mail fra 17.12.
Det mindste man kan forvente er automatisk svar at mailen er modtaget.
Vi kan ikke sætte videoer op overalt.
Poul – kommunen bør afsendesvar på mail senest 8 – 14 dage efter modt. af mails.
O – Svar ang. fald på vej i byen, i forbindelse med indkøb, dialogudvalget kan bruges til at
få disse ting frem. – så dette ikke sker fremover. gdr. dårlig belægning.
(ref. man kan gå ind på kommunens hjemmeside og indberette
S – Forhåbning om at problemer bliver bragt videre
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S – Erhverv forsvinder gdr. manglende kommunikation med kommunen.
Bo – V - Det er blevet bedre.
Poul – A – Det drejer sig om en entreprenør virksomhed i Sallerup, der nu er flyttet til
Ørslev Mose. Der fremkom mere end 50 klager fra beboere i Sallerup ang. larm, disse blev
overhørt – derfor måtte firmaet flytte.
E – Der er ro på sagen nu.
O – Afkørsel 41 – der er fremkommet uheldige ting, da der ingen varmeplan er for
området. Iflg. Folketinget vil der komme lempelser fra Planloven
Måske skal opvarmningen af industriområdet baseres på pille fyr.
S – Der er varsel om at piller vil stige i pris – hvad med at tænke alternativt ??
S – Busstoppested ved pendlerpladsen??
S – er drøftet med busselskabet tidligere.
S – hvordan skal man komme dertil uden bil, hvis man skal videre (ud at rejse)? – der
mangler et busstoppested der !
O – Problemet er Movias – da det er en stats vej,
E – Der arbejdes på sagen, Movia har sat penge af.
S – Der blev talt om stoppestedet, allerede da vejen blev etableret.
5.
S (Jette) – Orienterede om Stormødet på kommunen inden dialogmødet – hvor
deltagerne blev opdelt i grupper, der hver havde deres emne på programmet. Mern, Nyråd
og Stensved er gået sammen om – Unge og Lokalrådet – dette er projekt arbejdes der med
i LUP.
Hvordan får vi fat i de unge?
Beskæftigelse, Interesser, ansvar, frie hænder,
Evt. bruge de stærke unge i et samarbejde.
En stor mundfuld som SKAL LYKKES!!
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V – Kirsten – stor ros fordi I tager problematikken op.
På Møn er der etableret aktiviteter.
Kan skolen bruges??
Vordingborg har Birdhouse.
Man skal starte fra småbørn – forældre og skole er sat i gang. Vi må bruge vore resourcer,
På sigt skal man arbejde børn OG - forældre.
Et godt initiativ (af lokalrådet)
Kom ikke med tomme hænder.
Brug ikke SSP til start.
De unge skal indover fra start.
S – Jette, De unge SKAL indover fra start, vi søger noget konkret, erfaringer.
O – Problematikken er at forældre ikke kan tage sig af deres børn, vi har brugt vore børn
idet vi har haft en dreng der havde et fristed hos os, lærte bl.a. bare det at gå i bad - at
kunne være i fred fra et problematisk hjem
V – Kirsten – fra politisk hold er der sat gang i elevrådene rundt omkring, sammen med
medarbejdere. Der gøres høring på de samlede elevråd.
En god samarbejdspartner er skolen bestyrelse.
S – I sikkerhedsrådet hvor vedkommende var til møde, fremkom en obskur tanke, Installer
de utilpassede børn på en kasserne, lær dem at gøre rent, o.s.v.
Sæt lys på vor legeplads.
S – synd for naboerne
S – Trivselscoachen ved hvor vi kan tage fat.
S – Denne skole er ikke indrettet for børn – mange børn kan ikke sidde stille – har ikke ro
på sig, mangler at kunne går rundt.
S – Mange børn KAN ikke sidde stille – der findes auditive , visuelle og kinestetiske børn
(Kinestetisk sans, en kombination af den taktile og den proprioceptive sans - følesans for
muskler og led- ref.) Selvom der er givet en pris for forsknings bevis, er dette ikke benyttet
af undervisningsministeriet.
A – Mikael – Læringsdeal er der problematik omkring, der sættes focus på problemer.
Det er vigtigt med start af en god skolegang.
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V – Kirsten – Det gør ondt a en dreng ikke trives – Der er afsat 30 mill. Kr. til
efteruddannelse af lærerne, selvom vor kommune er en fattig kommune, postes 76.000,kr.
til hver elev pr. år og ligger nr. 38 bl. Kommunerne der er kommuner der kun bruger 62.000
kr. pr. elev pr. år.

S – Vi er tilfredse med lærerne – dette var IKKE kritik af lærerne. Børn skal i skole – ellers
skal forældre indberettes.
Kender til børn der ikke kommer i skole og forældrene bliver ikke indberettet – hvorfor?
V – Kirsten – trist med manglende indberetning, hvis barnet ikke kommer i skole,
Der er lov om at børn SKAL i skole.
S – Kender til 2 elever, der ikke kommer i skole, og de er ikke indberettet.
A – Mikael og Kirsten , driller hinanden vedr. beløbet der hvert år bliver afsat til
undervisning af elever – de er ikke helt enige.
6.
O – Vi skal byde flygtninge velkommen, tage godt imod dem.
S – Enige, men mangler overblik over byen, ved ikke hvor de bor. Ingen fortæller os noget.
S – Røde Kors og deres flygtninge venner/hjælpere, tager sig af dem og ved hvor de bor.
A – Poul – Kører fint i Kalvehave, det er boligselskaberne der ved hvor de bor. Men
integrationsrådet må kunne hjælpe.
O – Flygtninge anbringes i boligselskaber over hele kommunen, så der ikke dannes
ghettoer.
7.
Roland - kom med et oplæg – trist at der kom så få til bredbåndsmessen. Fortalte om de
problemer der er ved manglende forbindelser, hastigheder og kraft. (ref. ved for lidt om
emnet til at kunne citere dette fra mødet) Der blev diskuteret priser og muligheder. Det
blev en lang debat med adskillige indslag fra salen. Der er et stort problem.
A – Poul – Forstår debatten – dette er en national opgave – IKKE kommunal. Messen
afholdes igen 2016.
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A – Der er en pulje på 80 mill. Kr. der kan alle søge!
O – Militæret skyder net ud alle vegne, problemet er andre ikke må benytte dem.
V – Bo – Øst Møn er meget aktiv, der lægges bredbånd via Fibia, dette sker også på
Jungshoved.
Det er national opgave såvel som, der bringes post ud til ALLE uanset hvor de bor.
Folketinget må sørge for bredbånd i hele Danmark.
E – Telemaster, vindmøller- når de skal opsættes møder de modstand i befolkningen.
V – Djævlen ligger i detaljen.
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E – Der er ingen planer om udstykning af parcelhusgrunde.
O – Der er et udpeget område, der byggemodnes når det er nødvendigt
S – Vi har erhvervsområder, hvor skal de ansatte bo i Stensved? Der er 1 grund ved siden af
slagteren. Der må udarbejdes ny planløsning af politikerne. Der skal udstykkes 10
byggegrunde.
S – Vi har ingen byggegrunde – for 3 år siden var der byggegrunde på Skovhusevej og mod
Langebæk.
O – Skyttemarken er bebygget.
A – Poul – Kommunen byggemodner IKKE før der er kunder, men vi vil tænke over det.
S – Stensvedgården var klar med 16 grunde, desværre gik de konkurs.
S – Femern forbindelsen ----- så bliver ”der gang i den”
O – Fængslet syd for broen, der er 500 arbejdspladser – vil de bo i Stensved?
9
Jette – Førstehjælp. Foldere er husstandsomdelt, Dansk Folkehjælp, støttet af Trygfonden,
har uddannet 16 førstehjælpere, disse har fået 13 timers undervisning, samt doneret en
Hjertestarter som hænger Skovhuse Gade 38, 4772 Langebæk. Gå ind på Hjertestarter.dk –
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der finder man hjertestartere i Danmark. Vi har 8 hjertestartere i vores område, 6 i
Stensved by samt 1 ved Stensbyhus og så den i Skovhuse.
O – der er megen sundhedsfaglighed i Stensved.
A – Mikael – Flot i fandt 16 personer der tog mod tilbuddet!!
Herefter fortsatte med Evt. der dog blev meget kort, emnerne var gennemdrøftet og tiden
nærmede sig ”lukketid” inden skolens alarmer ville gå i gang.
Moorggan takkede for god ro og orden og Jette afsluttede med tak til politikere og
fremmødte borgere fra Stensved.
Ref. Jytte

Rettelse til side 2,4. afsnit,
O – hvor der står at kommunen er ved at renovere hallen, man er ikke gået i
gang endnu med renovering af kantinen i hallen.
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