Stensved og Omegns Lokalråd
Dialogmøde d. 12. marts 2018
Referat.
1. Lokalrådets formand, Jette Rosenberg, bød velkommen og gav ordet til Moorggan
Gersdorff, lokalrådets næstformand, der påtog sig jobbet som mødets dirigent.
2. Moorggan præsenterede dialogudvalget, der bestod af;
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Alle politikere fortalte om de områder de hver beskæftigede sig med, hvorfor de
netop var gået ind I politik.
Herefter præsenterede lokalrådet sig.
Jette Rosenberg-formand, Moorggan Gersdorff-næstformand, Inger Christiansenkasserer, Jytte E. Nielsen- sekretær og suppleant Søren Rosenberg. Peter Brinch og
suppleant Jørgen Christoffersen manglede
3. Velkommen til nye tilflyttere, hvad kan vi gøre for at få tilflyttere til at føle sig godt
tilpas i området?
Der blev spurgt, i forsamlingen, om ”de nye” følte sig tilpas. Alle på nær en person
følte sig tilpas, og var glade for at have valgt Stensved som bosted.
Den ”utilpasse” person, lovede lokalrådet at tage hånd om i det omfang personen
ønsker det, klarlægge og hjælpe – hvilket – lokalrådet håber at kunne.
Der blev spurgt om ikke lokalrådet kan få oplysninger fra kommune og evt.
ejendomsmægler, når der kommer nye tilflyttere.
Poul A.
Rent teknisk, kan det lade sig gøre, MEN – men der er EU begrænsninger, der skal
fuldmagt fra borgeren, om tilladelsen. Der er ikke personale i borgerservice der kan
påtage sig dette.

Karina Fromberg
Lundby, inviterer 2 x årligt nye tilflyttere til et møde, borgermøde m. bl. a.
lokalrådet.
Nogle ejendomsmæglere fortæller om lokalråd.
Antenneforeningen stiller sig til rådighed for oplysninger fra ejendomsmæglerne.
Kommunen kunne oplyse om lokalrådene, henvise til hjemmesider og facebook.
Ejendomsmæglerne kunne oplyse om lokalrådene.
Kommunen har en hjemmeside, hvor man via den, kan finde de forskellige lokalråds
hjemmesider, den er iflg. Poul A. ikke” lige” til at finde.
Hvad med os uden computer, blev der spurgt? Ikke alle er tilmeldt E-box. Dette er
straks et mere kompliceret problem. Disse personer har ikke mulighed for at finde
oplysninger på hjemmesiden. Her må man henvende sig til borgerservice. Her kunne
udleveres en mappe med oplysninger, hvor man kan finde læge, skole, sport,
foreninger o.s.v. Alle disse oplysninger findes i E-box, Poul lovede at tage sig af denne
sag.
Kommunen er for stor, når ikke ud i de små” kommuner” blev der sagt, Mette
Gerdøe lovede at tage dette med hjem, se hvad der kan gøres, samarbejde på tværs
af ”kommunerne”
En person ønskede en telefonbog, her kan man finde hvor de forskellige ting er.
En tilflyttermappe var ikke fremkommet efter 3 mdrs. bopæl.
Spørgeskemaer fra kommunen, formuleret som dårlige spørgsmål.
Ønske om hjemmebesøg på et skema, hvad skal man svare? Lad være med at svare,
sagde Poul A.
En person mener at alle skolebørn får udleveret en grøn vest, så man kan se dem i
trafikken.
Disse udleveres GRATIS af Tryg Fonden, hvis forældre henvender sig.

4. Henkastet affald i området.
Mange samler op, kan kommunen opstille skraldespande?
Poul A.
Vejen gennem Stensved er en statsvej, kommunen må ikke opstille skraldespande.
Kan man søge om opstilling af skraldespande, som vi skal søge om opstilling af
juletræ???
Poul A.
Ansøgning om opstilling af juletræ, gælder 5 år!!

Mette Høegh Christiansen;
d. 22. 4. er det Danmarks Naturfredningsforening årlige affaldsindsamlingsdag i hele
landet. Lokalrådene er blevet opfordret til at deltage.
Stensved kan ikke deltage denne dag, men d. 2. april som blev aftalt i efteråret.
Sidste år blev der i Stensved indsamlet en trailer fuld af affald. Blot er det trist, kort
tid efter indsamling, er der igen lige så meget affald efterladt på stier og veje.
Daniel Irvold.
Det er ikke kun skolebørn, der efterlader affaldet, bl.a. kan man se håndværkere der
lige smider indpakningen fra et måltid. Affaldsproblemet i Stensved ligger på højde
med resten af kommunen.
Karina Fromberg
Hvor mange børn deltog i indsamlingen?
Der var flere børn, der deltog!
Hunde efterladenskaber?? Mange hundeluftere smider poserne med indhold, bl. a.
ind i hække og folks haver. Flere deltagere fortalte at de henviste hundelufterne til at
smide poserne i deltagernes skraldespande. Poul A. Hvis der blev opsat spande til
disse efterladenskaber, ville der ikke være nogen til at betale for tømning,
kommunen arbejder ikke gratis.
Poul A.
Hvis der blev opsat containere til den slags, skal de kunne låses, ellers forsvinder de,
og hvorhen??

Byggegrunde samt udlejningsboliger.
Lokalrådet har søgt midler til markedsføring af grundene og kontaktet
ejendomsmægler da lokalrådet jævnligt modtager ønsker om bolig i Stensved, er der
flere planer med disse grunde???
Poul A.
Jeg husker, jeg ved sidste dialogmøde, gjorde opmærksom på grundene, da jeg
troede kommunen ejede dem. Imidlertid har det vist sig at kommunen ikke er ejer af
grundene. Boligselskabet vil tage det op, prøve at finde grunde, da der samlet er ca.
600 personer skrevet op til lejlighed i Stensved. Der er ingen tomme lejligheder.
Deltagerne drøftede hvor der evt. kan købes grunde, måske der er mulighed for at
bygge nord for Ålykkevej.
Herefter blev der talt om, hvordan problemer med byggeri bliver løst i resten af
kommunen.
Ang. Industrigrundene ved afkørsel 41, er 5 grunde solgt.
Hvorfor skal de ligge på det smukkeste sted, lød det fra salen. Stort suk!

5. Politisamarbejde.
Jette fortalte om mødet med Anette Hyrup, alle lokalråd er kontaktet. Der ønskes
”ambassadører” der observerer og kontakter politiet, hvis der opstår problemer med
f.eks. de unge. Problemerne skal stoppes inden de accelererer og udvikler sig til
politisager.
6. Trafikproblemer i byen.
Vordingborgvej er en statsvej, kommunen og lokalrådet har gennem årene lagt pres
på vejdirektoratet for at få et bedre flow gennem byen. Det er næsten umuligt at
komme ud fra f.eks. Skovstræde, dårligt oversigtsforhold og stor hastighed.
Hvad kan der gøres for at undgå ”lig på bordet”?
Der mangler Haj tænder på Skyttemarksvej, har manglet i 5 år.
Poul A.
Hvor mange steder mangler der Haj tænder? Lav en liste
Der blev foreslået flere steder i byen hvor man evt. kan lave en rundkørsel for at sikre
bedre trafik. Bl. a. ved Hallen/Vordingborgvej, Skovstræde/Mosevangen.
Poul A.
Man skal huske at en rundkørsel skal have 4 ben. Dette begrænser muligheden for
flere rundkørsler. Poul vil prøve at presse tilladelse til at biler må have 2 hjul på
fortovet, kan ikke love noget, da han har prøvet flere gange uden resultat. ”Der er jo
ikke sket større ulykker, endnu”.
7. Aktivitets og foreningsliv, hvordan kommer vi videre med byens udvikling.
Kan vi inddrage flere til udbygning af aktivitet og foreningsliv??
Mette Høegh
I har mange gode aktiviteter bl.a. sport! Indbyd foreningerne til et møde, f.eks. i
Hallen.
Karina Fromberg
Problem at foreningerne møder op en gang, mangler opfølgning!!
Jette, desværre har vi haft en gruppe der endte her, og ødelagde vores legeplads. De
unge ønsker et lokale hvor de kan være, uden tilsyn, hvilket ikke kan efterkommes. Er
der nogen der vil være med til at starte noget for de unge?? Kom med gòe ideer!
Lokalråds bestyrelsen magter ikke opgaven alene!!!!
Karina Fromberg
Krea Gruppen, hvad går den ud på??
Krea Gruppe mødes hver tirsdag aften i Hallen, arbejder med forskellige hobbyting,
håndarbejde o.s.v.
Der er et sløjd lokale som også ønskes brugt.
Daniel Irvold
I Lundby er der forenings fitness - yoga og e-sport.
Disse ting kræver hjælp af andre. Vi har også en skolegård der trænger stærkt til
renovering.

Bag Hallen kan der laves en aktivitetsplads, scaterbane, bænke, så pladsen bliver for
alle.
Pladsen foran Hallen trænger også til renovering.
Vi mangler stadig et Egnshus, en eller to borgere foreslog Hallen, denne egner sig
ikke til Egnshus.
Karina Fromberg
Hvor gør i opmærksomme på jeres arrangementer?
Lokalrådet har et udhængsskab ved Rema 1000 derudover hænger vi op i butikkerne,
vi benytter også Facebook og hjemmeside.
Poul A.
Stor respekt for lokalrådenes arbejde, forstår de bliver trætte. Generelt mangler de
også yngre medlemmer i bestyrelserne og til hjælp i de forskellige aktiviteter.
Under Evt. blev der også en livlig debat.
Herefter blev sagt Tak for i aften, en god dialog, tak til de fremmødte, det var dejligt i
år, også at møde nye og yngre deltagere.
Ref. Jytte

